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Pääki r j o i t u s

Keskustelua ja kansalaistason
vaikuttamista
Keskustelu ilmastonmuokkauksen mahdollisuuksista jatkuu. Ilmatieteen laitoksen Anton Laakso tarkastelee monipuolisesti ja mielenkiintoisesti kaupallisen lentoliikenteen hyödyntämisen
mahdollisuuksia
ilmastonmuokkauksessa. Tässä törmätään myös erääseen
stratosfäärien aerosoleilla tehtävään
ilmastonmuokkauksen ongelmaan. Vaikka lisättävää rikin määrää kasvatettaisiin
kymmenkertaiseksi, olisi sen aiheuttama
säteilyvaikutus Laakson mukaan selkeästi
alle kymmenkertainen. Ilmaston lämpenemistä vastaan ei voitaisi loputtomasti
taistella vain lisäämällä stratosfääriin rikin
määrää. Lämpötilan noustessa yhä enemmän rikkiä olisi vietävä stratosfääriin,
josta ei kuitenkaan seuraisi yhtäläistä
viilentävää vaikutusta. Laakso nostaa
esille myös yhden suurimmista ongelmakysymyksistä; kenellä olisi oikeus
ilmastonmuokkaukseen, miten sitä hallinnoitaisiin. Ilmastonmuokkaus on hyvin
pitkälti myös poliittinen kysymys, ja
edelleen teoriassakin vain yksi äärikeinoista ilmastonmuutoksen hillinnässä.
Sen sijaan varsin usean suomalaisen
arjessa näkyy ja tuntuu puunpoltto sekä
sen vaikutukset. Ville-Veikko Paunun
mukaan Suomen pientaloissa poltetaan
vuodessa noin kahdeksaa miljoonaa pinokuutiometriä koivuhalkoja vastaava
määrä puuta. Pienpolttolaitteita on arvioitu olevan maassamme noin 2,2 miljoonaa ja sen lisäksi vielä noin 1,5 miljoonaa
puukiuasta. Puun pienpoltto on kasvanut
2000-luvulla keskimäärin neljä prosenttia vuodessa – ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön kannustettaessa
kasvun voi ennustaa jatkuvan. Lisäksi
puulla lämmittäminen on verrattain edullinen ja helppo tapa asunnon sisälämpötilan tilapäiseen nostamiseen Suomen
talvipakkasissa, joten puulisälämmityksestä luopumista ei lienee syytä odottaa
tapahtuvan.

Pientalojen puun pienpoltto on kuitenkin merkittävä hiukkaspäästölähde, joten
päästöjen hallintaan on syytä kiinnittää huomiota, Paunu muistuttaa. Varsin
merkittäväksi tekijäksi nousee se, missä
päästöt tapahtuvat – taajamassa vai hajaasutusalueella – koska sillä on suuri vaikutus päästöille altistuvien ihmisten määrään.
Mahdollisia päästöjen vähennyskeinoja
on useita: laitteiden vaihtaminen uusiin
kehittyneemmän teknologian versioihin,
savukaasujen puhdistaminen sekä erilaiset valistus- ja lainsäädäntötoimet.
Kuluttaja näkisi päästöjen vähentämiseen
ja yhteisen ilmastomme pelastamiseen
vaikuttaviin ratkaisuihin satsaamisen jatkossa mieluusti hyvän omantunnon lisäksi myös huojennuksena lompakossaan –
sen sijaan, että paremmista uudemmista
laitteista ja ratkaisuista pitäisi yksinomaan
kuluttajan vain maksaa enemmän. Yksi
olennaisimmista seikoista, johon jokainen puunpolttaja voi vaikuttaa, on kuitenkin ihan ilmainen: oikeat polttotavat.
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Ensi vuoden alkupuolella IS-lehdessä on teollisuusteema. Lisäksi keskitymme ensi vuonna
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ilmastonmuutoksen psykologisia vaikutuksia.

Raisa Nevalainen
päätoimittaja
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Kaupallisen lentoliikenteen käyttö
ilmastonmuokkauksessa olisi
tehotonta
Tehottomuuden lisäksi se johtaisi
epätasaiseen viilentävään vaikutukseen

Stratosfäärin aerosolit ovat tällä hetkellä yksi lupaavimmista ja tutkituimmista ilmastonmuokkausmenetelmistä. Erityisesti tutkimus on
keskittynyt juuri rikkiaerosoleihin. Tähän on kaksi merkittävää syytä.
Ensinnäkin tämän hetkisen tiedon mukaan stratosfäärin rikkiaerosolit
ovat kustannustehokkain ehdotetuista ilmastonmuokkausmenetelmistä (Royal Society, 2009). Niiden vaikutus on myös hyvin nopea
verrattuna moniin muihin menetelmiin. Toinen merkittävä syy on se,
että niiden viilentävä vaikutus on todettu tutkimalla suuria tulivuoren purkauksia. Tulivuoren purkauksissa suuri määrä rikkiä vapautuu stratosfääriin. Esimerkiksi Pinatubon purkauksessa vuonna 1991
arvioidaan stratosfääriin vapautuneen kymmenen megatonnia rikkiä.
Tämän seurauksena arvellaan ilmaston lämpötilan tippuneen väliaikaisesti noin puolella asteella. Tulivuoren purkauksen perusteella voidaan
siten arvioida suoraan ilmastonmuokkauksen vaikutuksia, joskin ilmastonmuokkauksen tapauksessa rikin levittäminen stratosfääriin on huomattavasti tulivuoren purkausta kontrolloidumpaa ja pitkäaikaisempaa.
Yleisesti ajatellaan, että rikkiä voitaisiin viedä stratosfääriin rikkidioksidina, jossa se kemiallisten reaktioiden kautta muuttuu rikkihapoksi.
Yhdessä veden kanssa rikkihappo muodostaa auringon valoa sirottavia
hiukkasia.

Ilmastonmuutos etenee uhkaavasti, eikä kasvihuonekaasupäästöjä
ole saatu riittävästi leikattua. Yhdeksi keinoksi torjua ilmaston
lämpenemistä on ehdotettu ilmastonmuokkausta ja auringonvaloa
heijastavien rikkihiukkasten lisäämistä stratosfääriin. Rikin levittämiseen voitaisiin mahdollisesti käyttää kaupallista lentoliikennettä,
jos lentoliikenne siirtyisi stratosfäärissä lentäviin yliäänikoneisiin ja
polttoaineen rikkipitoisuutta kasvatettaisiin merkittävästi. Kaupallisen
lentoliikenteen käyttö ilmastonmuokkauksessa osoittautuu kuitenkin
yllättävän tehottomaksi.

Ihmiskunnan fossiilisten polttoaineiden käytöstä vapautuneiden
päästöjen kasvun myötä on ilmaston lämpötila noussut huomattavasti
viimeisten vuosikymmenten aikana. Ilmaston lämpötilan odotetaan
nousevan ja kiihtyvän, ellei kasvihuonepäästöjä saada radikaalisti
vähennettyä lähitulevaisuudessa. Vaikka asia tiedostetaan hyvin laajasti
ja päästöjen hillitsemiseksi on tehty monia toimenpiteitä, ei päästöjä
ole saatu riittävästi vähennettyä ja ilmaston lämpötila jatkaa edelleen
nousuaan. Ongelmana on myös ilmakehässä olevan hiilidioksidin
pitkäikäisyys. Vaikka ihmiskunta katoaisi yhtäkkiä maapallolta ja ihmisperäiset päästöt eivät lisääntyisi lainkaan, lämmittäisi jo ilmakehään
vapautunut hiilidioksidi maapalloa yli vuosisadan ajan.

Vaikka rikkiaerosoleilla tehtävää ilmastonmuokkausta on tutkittu
paljon ilmastomalleilla ja useita ideoita rikin injektoimiseen on ehdotettu, ei Budykon ideaa kaupallisen lentoliikenteen hyödyntämisestä
ilmastonmuokkauksessa ole aikaisemmin tutkittu. Ajatus on kuitenkin
ollut myös yksi salaliittoteorioista ja erityisesti Internetissä on levinnyt epäilyksiä, että ilmastonmuokkausta tehtäisiin jo nyt. Budyko tosin oletti 70-luvulla, että Concorden tapaisten lentokoneiden käyttö
kasvaisi lentoliikenteessä, eikä nykyisellä suurimmaksi osaksi troposfäärissä lentävällä lentoliikenteellä voitaisi saada edes teoriassa riittävän
suurta ja pitkäikäistä viilentävää vaikutusta. Entä jos meillä olisi käytössä
yliäänikoneet, joiden polttoaineen rikkipitoisuutta kasvatettaisiin
merkittävästi? Kasvaisiko stratosfäärin heijastavien hiukkasten määrä
ja viilentäisivätkö ne maapallon ilmastoa? Entä voitaisiinko sillä estää
kasvihuonekaasujen aiheuttama ilmastonlämpeneminen? Ilmastomallit
antavat meille mahdollisuuden tutkia asiaa (Laakso et al. 2012).

Huolestuttavalta näyttävä tilanne on nostanut esiin ajatuksia vaihtoehtoisista tavoista viilentää ilmastoa. Vajaan vuosikymmenen ajan
on yhä enemmän puhuttu keinotekoisesta ilmaston viilentämisestä,
ilmastonmuokkauksesta. Ajatus nousi esiin, kun kemian nobelisti Paul
Crutzen ehdotti vuonna 2006 ilmastonmuokkausta varatoimenpiteenä estämään ilmastonlämpenemisen etenemisen tasolle, jossa
sen seuraukset olisivat vakavia (Crutzen et al, 2006).
Ajatus ilmaston muokkaamisesta suotuisammaksi ei ole kuitenkaan
uusi. Esimerkiksi Mikhail Budyko heitti ajatuksen ilmaan jo 1970-luvulla kun hän ehdotti, että stratosfäärissä lentävien yliäänilentokoneiden
polttoaineen rikkipitoisuutta voitaisiin lisätä ilmaston viilentämiseksi
(Budyko, 1977). Yläilmakehässä rikkipäästöt muodostaisivat hiukkasia,
jotka heijastaisivat auringon valoa takaisin avaruuteen ja siten vähemmän auringon säteilyä pääsisi lämmittämään ilmastoa. Stratosfäärissä
rikkiaerosolien elinaika on huomattavasti suurempi kuin lähempänä
maanpintaa troposfäärissä. Parhaimmillaan stratosfäärissä hiukkaset
viilentäisivät ilmastoa yli vuoden ajan.

Siirtyminen stratosfääriin
ei vaikuttaisi maapallon lämpötilaan
Kaupallisen lentoliikenteen käyttöä ilmastonmuokkauksessa on nyt
tarkasteltu käyttämällä ilmastomallia ECHAM5.5, joka on liitetty
HAM2-aerosolimoduuliin. Mallilla pystytään simuloimaan hiukkasten
mikrofysiikallisia prosesseja, kuten nukleaatiota, kondensoitumista ja
koagulaatiota. Siten myös lentokoneiden rikkipäästöjen vaikutusta
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hiukkasten kokojakaumiin voidaan kuvata erittäin hyvin sen lisäksi,
että hiukkasten kulkeutumista ja säteilyominaisuuksia on myös mahdollista tarkastella.

Ilmastonmuokkauksen yksi hankalimmista kysymyksistä on, kenellä olisi valta hallita ilmastonmuokkausta.

Tutkimuksessa on käytetty historiallisia lentokonepäästöjä vuodelta
2000. Budykon oletusten vastaisesti yliäänikoneiden käyttö ei yleistynyt
ja lentoliikenne ei noussut stratosfääriin. Tässä tutkimuksessa kuitenkin
tarkasteltiin Budykon oletusta vastaavaa lentoliikennettä ja lentoreittien on oletettu kulkevan huomattavasti nykyistä korkeammalla. Lisäksi
polttoaineelle on oletettu nykyisiä korkeampia rikkipitoisuuksia. Tämän
vertailuskenaariona on käytetty nykyistä troposfäärissä lennettävää
lentoliikennettä nykyisillä polttoaineen rikkipitoisuuksilla.

toisuuksien käyttäminen nostaisi ilman rikkipitoisuutta erityisesti lentokenttien läheisyydessä. Siten se käytännössä pakottaisi lentokoneet
käyttämään kahta erillistä polttoainetankkia kahdelle eri rikkipitoiselle polttoaineelle. Rikkipitoisuudeltaan alhaisempaa polttoainetta
voitaisiin käyttää nousun ja laskun aikana, kun taas rikkipitoisempi
polttoaine voitaisiin ottaa käyttöön lennettäessä stratosfäärissä.

Kasvattamalla polttoaineen rikkipitoisuus 50-kertaiseksi olisi mahdollista saada -0.85 W/m2 globaali säteilypakote. Sillä olisi jo huomattava viilentävä vaikutus lämpötilaan, mutta säteilyvaikutus jäisi
edelleen selkeästi pienemmäksi kuin mitä on vastakkainen hiilidioksidipitoisuuden kaksinkertaistumisen aiheuttama vaikutus. Tässä törmätään
myös yhteen stratosfäärien aerosoleilla tehtävään ilmastonmuokkaukseen liittyvään ongelmaan. Vaikka lisättävää rikin määrää kasvatettaisiin
kymmenkertaiseksi, olisi sen aiheuttama säteilyvaikutus selkeästi alle
kymmenkertainen. Tämä osoittaa sen, että ilmaston lämpenemistä
vastaan ei voida taistella loputtomasti pelkästään lisäämällä stratosfääriin viedyn rikin määrää. Lämpötilan noustessa olisi yhä enemmän rikkiä vietävä stratosfääriin. Tämä ei kuitenkaan johda samassa suhteessa
heijastavien hiukkasten lukumäärän kasvuun ja suurempaan heijastuskykyyn, vaan lisätty rikki sitoutuisi entistä enemmän jo olemassa
oleviin hiukkasiin muodostaen suurempia hiukkasia. Suuremmat hiukkaset taas poistuvat nopeammin ilmakehästä ja myös niiden heijastava
vaikutus heikkenee koon kasvaessa liian suureksi. Viilentävä vaikutus
ei siis kasva lineaarisesti lisätyn rikin suhteen, vaan vaikutus saturoituu
joidenkin tutkimusten mukaan hyvinkin nopeasti (Heckendorn et al.
2009). Saturoitumiselta voidaan joissain määrin välttyä viemällä rikki
yläilmakehään suoraan rikkihappona, jolloin voidaan kasvattaa uusien
hiukkasten syntyä sen sijaan, että rikki sitoutuisi jo olemassa oleviin
hiukkasiin (Pierce et al. 2010). Käytännössä tämä vaatisi erillisten tankkien ja suihkutussysteemien lisäämistä lentokoneisiin, koska rikkiä ei
saataisi levitettyä lentokonepäästöjen yhteydessä.

Tulokset osoittivat, että pelkästään yliäänikoneita käyttämällä ja
korkeammalla lennettävällä lentoliikenteellä ei saataisi merkittävää viilentävää vaikutusta. Vaikka päästöistä vapautuneen rikin elinaika onkin
huomattavasti pidempi stratosfäärissä kuin troposfäärissä, jonne lentojen päästöt tällä hetkellä vapautuvat, ovat lentoliikenteestä vapautuvat rikkipäästöt niin pieniä, ettei niillä ole merkittävää ilmastollista
vaikutusta.

Viilentävä vaikutus ei siis kasva lineaarisesti
lisätyn rikin suhteen, vaan vaikutus saturoituu
joidenkin tutkimusten mukaan hyvinkin nopeasti.
Nykyisin lentokoneiden polttoaineiden rikkipitoisuus on rajattu kolmeen grammaan jokaista kilogrammaa polttoainetta kohden. Tämä
maksimirajoitus on noin viisi kertaa suurempi kuin nykyisin keskimäärin
käytetty polttoaineiden rikkipitoisuus, joka on noin 0,6 grammaa jokaista polttoainekiloa kohden. Siten siis laillisilla rajoituksilla polttoaineen rikkipitoisuutta voitaisiin kasvattaa viisinkertaiseksi. Kuitenkin tällä
tavoin rikkiä saataisiin stratosfääriin vain noin 0,3 megatonnia vuosittain, joka on huomattavasti vähemmän kuin mitä Pinatubon purkauksessa vapautui (10 Mt). Näin saatu viilentävä globaali säteilypakote
olisikin vain -0,1 W/m2 joka ei ole lähelläkään ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kaksinkertaistumisesta aiheuttamaa säteilypakotetta, jonka
on arvioitu olevan noin 3,7 W/m2.

Hyödyntäminen olisi
tehotonta ja ongelmallista

Rikkipitoisuutta olisi kasvatettava
huomattavasti yli nykyisten rajoitusten

Kaupallisella lentoliikenteellä tehtävän ilmastonmuokkauksen tekniset
ongelmat olisivat varmasti ratkaistavissa, jos vain tahtoa ja tarvetta
siihen löytyisi. Nämä eivät kuitenkaan ole ainoita haasteita, joita
asiaan liittyy. Tällä hetkellä kaupallinen lentoliikenne on keskittynyt
suurelta osin pohjoisille keskileveyspiireille, jonne myös ilmastonmuokkauksen säteilyvaikutus kohdistuisi. Siten säteilyvaikutukset olisivat
selkeästi epätasapainossa pohjoisen ja eteläisen pallonpuoliskon
välillä, kuten kuvasta 1 voi nähdä. On vaikea arvioida mitkä olisivat tämän vaikutukset maapallon ilmastoon. Tämän lisäksi ilmastonmuokkaus olisi tehokkaimmillaan kesäisin, jolloin suurin osa auringonvalosta kohdistuisi alueille, jonne heijastavat rikkiaerosolit ovat
keskittyneet. Vastaavasti rikkihiukkasten viilentävä vaikutus olisi talvisin varsin heikko. Tämä johtaisi ilmastonmuokkauksen tehokkuuden
voimakkaaseen vuodenaikaisvaihteluun.

Pysymällä nykyisissä rajoituksissa polttoaineen rikkipitoisuudelle, ei
kaupallista lentoliikennettä käyttämällä olisi mahdollista saada kovinkaan merkittävää viilentävää vaikutusta maapallon lämpötilaan.
Suuremman vaikutuksen aikaansaamiseksi, rikkipitoisuutta olisi lisättävä huomattavasti yli nykyisten rajoitusten. Nykyiseen rikkipitoisuuteen nähden 50-kertaisella polttoaineen rikkipitoisuudella olisi mahdollista saada rikkiä kuljetettua stratosfääriin noin kolme megatonnia
vuosittain. Joidenkin arvioiden mukaan tämä olisi lähellä riittävää
määrää hiilidioksidin kaksinkertaistumisesta aiheutuvan lämpenemisen kumoamiseen. Näin suuren rikkipitoisuuden käyttämisessä olisi
kuitenkin muitakin ongelmia kuin pelkät lailliset rajoitukset. Teknisesti
lentokoneiden moottoreiden olisi pystyttävä käyttämään ongelmitta
polttoainetta, jossa on erittäin vahva rikkipitoisuus. Tällöin vastaan
tulisivat myös ilmanlaadulliset ongelmat. Näin vahvojen rikkipi-
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Vaikka kaupallisen lentoliikenteen käyttäminen ilmastonmuokkauksessa osoittautuu ilmastomallista saatujen tulosten valossa huonoksi
ideaksi, on olemassa myös sen käyttöä tukevia asioita. Yksittäisen
ilmastomuokkaus- tai injektiotekniikan toimivuus ja käytettävyys riippuu hyvin paljon siitä, mihin sitä on tarkoitus käyttää. Pohjoisten napajäätiköiden sulaminen on yksi merkittävimmistä ilmastonmuutosta
kiihdyttävistä takaisinkytkennöistä. Toinen uhkaava tekijä on Siperian
jäiseen ikiroutaan sitoutunut metaani, joka vapautuessaan voi nostaa merkittävästi ilmaston lämpötilaa. Jos ilmastonmuokkauksella pyritään estämään pelkästään näiden takaisinkytkentöjen vaikutus, voisi
kaupallisella lentoliikenteellä saatu säteilyvaikutus hyvin soveltua tähän.
Kuitenkin vaikka tämän tyyppinen ilmastonmuokkaus olisikin normaalin lentoliikenteen sivutuote, vaatisi sen käyttöönottaminen monia
toimenpiteitä ja useiden vaikeiden ongelmien ratkaisua. Siten käytännöllisempää ja ilmastonmuokkauksen kannalta helpommin hallittavissa
olevaa olisi käyttää ilmastonmuokkaukseen ja rikin injektoimiseen
tarkoitettuja kuljetuslentokoneita.

Kuva 1. Stratosfäärissä lentävän lentoliikenteen leveyspiiriä
kohden kohdistuva keskimääräinen säteilypakote eri polttoaineen rikkipitoisuuksilla verrattuna nykyiseen pääosin
troposfäärissä lentävään lentoliikenteeseen.

Ilmastomuokkausmenetelmiä arvioitaessa on hyvä muistaa se, ettei
yksikään ilmastonmuokkausmenetelmä tarjoa ratkaisua ilmastonlämpenemiseen. Niillä voidaan tarvittaessa kenties estää väliaikaisesti
ilmastonlämpeneminen ja siitä aiheutuvat seuraukset – ja siten saada
hieman lisäaikaa päästöjen vähentämiseen. Kuitenkin ainoa pitkäkestoinen ja toimiva keino ilmastonmuutoksen estämiseksi on fossiilisten
polttoaineiden käytöstä vapautuneiden päästöjen leikkaaminen. Siten
ihmiskunnan on pyrittävä ensisijaisesti merkittäviin päästövähennyksiin
ja harkittava ilmastonmuokkaukseen ryhtymistä vain äärimmäisissä
olosuhteissa.

Ilmastonmuokkauksen tehokkuuden kannalta on myös ongelmallista
injektoida suurin osa rikistä keskileveyspiireille. Auringonvalon intensiteetti on keskimääräisesti korkein päiväntasaajalla. Siten päiväntasaajalla rikkihiukkaset heijastaisivat tehokkaimmin auringonsäteilyä. Rikkihiukkasten kulkeutumissuunta on myös päiväntasaajalta kohti napoja.
Siten injektoitaessa rikkiä päiväntasaajalle, rikkihiukkaset kulkeutuisivat
tasaisesti pohjoiselle ja eteläiselle pallonpuoliskolle ja kohti napoja ennen poistumistaan ilmakehästä. Kun rikkiä injektoidaan keskileveyspiireille, poistuvat ne nopeammin ilmakehästä ja tämä vähentää niiden
elinaikaa huomattavasti. Näistä syistä esimerkiksi kolmen megatonnin
injektoiminen pelkästään päiväntasaajalle johtaisi noin 55 prosenttia
suurempaan globaaliin säteilyvaikutukseen, kuin käyttämällä kaupallista
lentoliikennettä rikin levittämiseen.

Viitteet
Budyko, M. (1977), Climatic Changes (Washington, DC: American
Geophysical Union
Crutzen, P.J. (2006), Albedo enhancement by stratospheric sulfur
injections: a contribution to resolve a policy dilemma?, Clim.
Change, 77, 211–219, DOI: 10.1007/s10584-006-9101-y

Kaupallisten lentoyhtiöiden ottaminen mukaan ilmastonmuokkaukseen toisi myös omat haasteensa. Ilmastonmuokkauksen yksi hankalimmista kysymyksistä on, kenellä olisi valta hallita ilmastonmuokkausta
ja säädellä ilmaston ”termostaattia”. Se, että lentoyhtiöt olisivat tässä
välillisesti osallisena, tekisi kysymyksestä entistäkin monimutkaisemman. Lentoliikenteeseen liittyvät turvallisuussäännökset ovat myös
erittäin tiukat. Lentoliikenteen käyttäminen muuhunkin kuin ihmisten
ja tavaroiden liikuttelemiseen paikasta toiseen lisäisi riskejä ja kustannuksia. Siten olisikin todennäköistä, että lentoyhtiöt suhtautuisivat vastahakoisesti osallisuuteensa ilmastonmuokkauksessa.
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Pientalojen puunpoltto aiheuttaa
merkittävää altistumista pienhiukkasille
Ilmastonmuutos lisää uusiutuvan energian tarvetta ympäri maailmaa. Suomessa yksi
mahdollinen vaihtoehto on puun polton lisääminen pientaloissa. Puun pienpolton
päästöt aiheuttavat kuitenkin terveyshaittoja, joiden vaikutus kansanterveyteen riippuu voimakkaasti päästöjen sijainnista. Niinpä on ensiarvoisen tärkeää tietää, minkälaisia vaikutuksia puun pienpolton lisäämisellä eri laitetyypeillä ja alueilla olisi.
Suomen pientaloissa poltettiin 51 PJ puuta
vuonna 2009 (Tilastokeskus 2010). Tämä
vastaa noin kahdeksaa miljoonaa pinokuutiometriä koivuhalkoja. Pienpolttolaitteita on
arvioitu olevan kaiken kaikkiaan noin 2,2 miljoonaa, minkä lisäksi puukiukaita on noin 1,5
miljoonaa (Tissari et al. 2008). Puun pienpoltto on kasvanut keskimäärin neljä prosenttia
vuodessa 2000-luvulla (Tilastokeskus 2010,
Torvelainen 2009), ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä kannustettaessa kasvu
näyttäisi jatkuvan. Pientalojen puun pienpoltto on merkittävä hiukkaspäästölähde, joten
päästöjen hallintaan on syytä kiinnittää huomiota. Päästöjen suuruuden lisäksi on tärkeää
ottaa huomioon, missä päästöt tapahtuvat,
koska tällä on suuri vaikutus päästöille altistuvien ihmisten määrään.

kuin lisälämmitykseen käytettäviä laitteita,
mutta kattiloissa käytettävät laitekohtaiset
puumäärät ovat huomattavasti suurempia.
Hiukan vajaa kymmenes Suomen pientaloista
lämpenee pääasiallisesti puulla. Yläpalo- ja
kaksoispesäkattilat ovat yleisiä Suomessa.
Molemmat ovat usein suuripäästöisiä laitteita. Lisäksi näitä käytetään Suomessa
yleisesti ilman varaajaa, mikä saattaa lisätä
korkeapäästöistä kitupolttoa. Uudemmat teknologiat, kuten käänteispalo- ja pellettikattilat, ovat vähäpäästöisempiä, mutteivät vielä
yleisiä Suomessa.

Puun pienpolton pienhiukkaspäästöjen ja niiden aiheuttaman väestöaltistuksen alueellisia
eroja tutkittiin Suomen Ympäristökeskukseen tehdyssä diplomityössä ”Emissions of
Residential Wood Combustion in Urban
and Rural Areas of Finland” (Paunu 2012).
Päästöjä ja väestöaltistuksia verrattiin eri asuinaluetyyppien kesken. Asuinaluetyypit jaettiin
haja-asutus ja taajama-alueisiin. Lisäksi tutkittiin eroja puulla tapahtuvan päälämmityksen
(kattilat) ja lisälämmityksen (takat, uunit ja kiukaat) välillä. Päästömallinnus tehtiin Suomen
alueellisella päästöskenaariomallilla (FRESmalli, Karvosenoja 2008). Työhön sisältyi
myös kirjallisuuskatsaus suomalaisiin polttolaitteisiin ja niiden ominaisuuksiin, sekä mahdollisten päästövähennyskeinojen pohdinta.

Varaavat takat ovat yleinen laitetyyppi
Suomessa. Uusilla, kehittyneemmillä takoilla
päästöt voivat olla huomattavasti vanhoja
laitteita pienempiä. Puukiukaat sen sijaan
ovat pääsääntöisesti yksinkertaisia ja verrattain tehottomia laitteita, joiden päästöt ovat
tyypillisesti suuret. Itse polttolaitteen lisäksi
päästöihin vaikuttaa voimakkaasti myös polttotapa ja polttoaineen laatu. Huonoilla
poltto-olosuhteilla ja kostealla puulla voi
hyvänkin polttolaitteen päästöjä kasvattaa
moninkertaisesti. Käyttäjän virheillä voikin
olla polttolaitetta suurempi merkitys syntyvien päästöjen kannalta.

Puun pienpoltto Suomessa
Päälämmitykseen käytettäviä kattiloita on
Suomessa lukumäärällisesti vähemmän

Huonoilla poltto-olosuhteilla
ja kostealla puulla voi hyvänkin
polttolaitteen päästöjä kasvattaa
moninkertaisesti.

Pienpoltossa puu palaa tavallisesti epätäydellisesti, mistä syystä hiukkaspäästöt ovat
korkeita. Pienhiukkaset aiheuttavat kansanterveydellisiä vaikutuksia ihmisten altistuessa niille. Päästöjen kansanterveysvaikutuksia voidaan arvioida niiden aiheuttaman
väestöaltistuksen avulla. Puun pienpoltossa
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päästökorkeus on verrattain matala, joten
päästöt eivät leviä kovinkaan kauas lähteestä.
Niinpä terveysvaikutukset jäävät enimmäkseen paikallisiksi. Tästä syystä samansuuruinen
päästö aiheuttaa suuremman väestöaltistuksen alueilla, jossa väestöntiheys on suurempi.
Niinpä kaupungissa tapahtuva poltto saattaa
olla kansanterveyden kannalta haitallisempaa
kuin haja-asutusalueella tapahtuva, vaikka
puunkäyttömäärä olisi pienempi. Päästöjen
alueellinen arviointi onkin terveysvaikutusten
arvioinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Takan ja kiukaan käyttö merkittävintä
vaikutusten kannalta
SYKEn FRES-mallin mukaan pientalojen
puulämmitys aiheutti 8230 Mg:n pienhiukkaspäästöt vuonna 2005. Tämä vastaa noin
neljännestä koko Suomen ihmisperäisistä
päästöistä. Kuvassa 1a on esitetty päästöjen
jakautuminen pää- ja lisälämmityksen kesken
eri asuinaluetyypeillä. 70 prosenttia päästöistä
tuli lisälämmityksestä, eli takka-, uuni- ja kiuaspoltosta. Merkittävin osa lisälämmityksen
päästöistä tapahtui taajama-alueilla, erityisesti
pientaloalueilla. Kaiken kaikkiaan taajamaalueet tuottivat 43 prosenttia pienpolton
päästöistä.
Kuvissa 2a ja 2b on esitetty pää- ja lisälämmityksen päästöjen aiheuttamat pienhiukkaspitoisuudet. Kuten kartoista nähdään, puu
päälämmitysmuotona on yleisempää hajaasutusalueilla kuin kaupungeissa. Päälämmityksen päästöt jakautuivat melko tasaisesti haja-asutusaluille, kun taas lisälämmityksen päästöhuiput olivat selvästi keskittyneet
kaupunkeihin.
Päästöistä aiheutuneen väestöaltistuksen
jakautuminen pää- ja lisälämmityksen kesken

Päästöjen alueellinen arviointi onkin terveysvaikutusten arvioinnin
kannalta ensiarvoisen tärkeää.

TEEMA: Tuulivoima

4 / 2012

eri asuinaluetyypeillä on esitetty kuvassa 1b.
Väestöaltistusta tarkastellessa takka-, uunija kiuaskäyttö taajama-alueilla oli huomattavasti merkittävintä. Tämä aiheutti peräti 80
prosenttia kokonaisväestöaltistuksesta. Tulos
kuvaa toisaalta lisälämmityksen yleisyyttä suhteessa puulla tapahtuvaan päälämmitykseen,
ja toisaalta sitä, että lisälämmitys tapahtuu
päälämmitystä useammin tiheämmin asutuilla alueilla, joissa useampi ihminen altistuu
päästöille. Päästöjen suuruus ei suoraan
kertonut niiden merkityksestä väestöaltistukseen. Esimerkiksi puulla tapahtuva päälämmitys haja-asutusalueilla vastasi hiukan vajaasta
neljänneksestä kokonaispäästöistä, mutta vain
alle 5 prosenttia kokonaisväestöaltistuksesta.
Kaiken kaikkiaan puulämmityksen pienhiukkaspäästöjen arvioitiin aiheuttavan noin 200
ennenaikaista kuolemaa vuosittain.

Päästöjen vähentämiselle useita
vaihtoehtoja

Kuva 1a.

Tulosten perusteella terveysvaikutusten
vähentämiseksi päästövähennykset tulisi kohdistaa nimenomaan taajama-alueilla tapahtuvaan takka-, uuni- ja kiuaskäyttöön. Mahdollisia vähennyskeinoja on useita, ja ne
eroavat tehokkuudeltaan, kustannuksiltaan
ja vaikutusaikajänteeltään. Vaihtoehtoja ovat
laitteiden vaihtaminen uusiin, kehittyneemmän teknologian versioihin, savukaasujen
puhdistaminen sekä erilaiset valistus- ja lainsäädäntötoimet.

Kaiken kaikkiaan taajama-alueet tuottivat
43 prosenttia pienpolton päästöistä.

Kuva 1b. Eri asuinaluetyypeiltä tulleiden (a) päästöjen ja (b) päästöistä
aiheuttamien väestöaltistusten osuudet pientalojen puun polton
kokonaispäästöistä ja -väestöaltistuksesta.

Pienpolttolaitteiden korvaaminen uudemmilla laitteilla tai niiden uusiminen elinkaarensa päässä vähäpäästöisemmillä vaihtoehdoilla
vähentäisi päästöjä. Lainsäädännöllä voidaan
varmistaa korvaavien laitteiden pienemmät
päästöt. Laitteiden luonnollinen uusiutumisvauhti riippuu kuitenkin paljon laitteesta, ja
vaikutuksien näkyminen saattaisi viedä vuosia tai vuosikymmeniä. Puukiukaiden uusiutumisnopeus on takkoja suurempi, joten niillä
uusille laitteille asetettavat päästörajat voisivat
tuoda nopeampia tuloksia. Pitkällä aikavälillä
uusien laitteiden lainvoimaiset päästörajat ja
kuluttajien ohjaaminen pienempipäästöisten laitteiden käyttäjiksi olisi tehokas keino
päästöjen vähentämiseksi. EU:ssa valmisteilla oleva uusi Ecodesign-direktiivi asettaa
päästörajat puun pienpolttolaitteille ensimmäistä kertaa Suomessa.
Savukaasujen puhdistaminen on tehokas
keino vähentää päästöjä. Lupaavin puhdis-
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tusteknologia on sähkösuodattimien (ESP) käyttö. Laitteet ovat kuitenkin
vielä kalliita, ja kaupallisia tuotteita ei ole paljoa tarjolla. Muita puhdistinvaihtoehtoja ovat esimerkiksi katalyyttiset polttimet, joita käytetään yleisesti
USA:ssa. Taloudellisesti savukaasujen puhdistus on järkevintä kattiloiden
kohdalla, joten väestöaltistuksen kannalta ne eivät ole tehokkain keino.
Potentiaalinen keino päästöjen vähentämiseen lyhyellä aikavälillä vaikuttaisi
olevan polttotapoihin vaikuttaminen esimerkiksi valistuskampanjoiden avulla. Huonojen polttotapojen yleisyyttä on vaikeaa arvioida, joten tällaisen
kampanjan toteutuneita vaikutuksia on hankala arvioida. Savolahti (2012) on
kuitenkin osoittanut, että pienikin vaikutus olisi kustannustehokas johtuen
kampanjoiden suhteellisesti pienistä kustannuksista. Myös lainsäädäntötoimilla voitaisiin vaikuttaa paikalliseen ilmanlaatuun, esimerkiksi rajoittamalla
puunpolttoa tiheään asutuilla alueilla epäsuotuisten sääolojen aikana.
Verrattuna muihin pienhiukkaspäästölähteisiin, puun pienpoltossa on paljon
potentiaalia vähentää pienhiukkasille altistumisesta aiheutuvia terveysvaikutuksia. Liikenteen päästöjä kontrolloidaan jo lakien avulla. Suurten polttolaitosten päästöjä rajoitetaan samoin, ja niiden vaikutus väestöaltistukseen on
pieni. Kaukokulkeumapäästöt ovat merkittävä väestöaltistuksen kannalta,
mutta niiden säätely ei ole mahdollista paikallisin keinoin. Niinpä puun pienpolton päästöjen rajoittamiseen tulisi panostaa aikaisempaa enemmän.
Kuva 2a.

Yhdennetty arviointi tärkeää
Lopputyössä keskityttiin pienpolton pienhiukkasiin ja niiden aiheuttamaan
väestöaltistukseen. Puun polton lisäämistä perustellaan ilmastohyödyillä,
mutta se saattaa lisätä negatiivisia terveysvaikutuksia. Pienpoltolla on myös
ilmastovaikutuksia, etenkin mustahiilipäästöjen kautta. Puun pienpolttoa tulisikin jatkossa tutkia yhdennetyn ilmasto- ja terveysarvioinnin kautta.

Lähteet
Karvosenoja N. Emission scenario model for regional air pollution.
Monographs of the Boreal Environment Research, 32, 2008.
Karvosenoja N., Tainio M., Kupiainen K., Tuomisto J., and Kukkonen
J. Evaluation of the emissions and uncertainties of pm2.5 originated
from vehicular traffic and domestic wood combustion in Finland. Boreal
Environment Research, 13:465-474, 2008.
Paunu V-V. Emissions of Residential Wood Combustion in Urban and
Rural Areas of Finland. Diplomityö, Aalto-yliopisto, 2012.
Savolahti M., Kupiainen K., and Karvosenoja N. Reduction potentials
of black and organic carbon emissions by technical and nontechnical
measures in Finnish residential wood combustion. In 8th International
Conference on Air Quality Science and Application, short paper, USBmemory stick, 2012.
Tilastokeskus. Energiatilasto Vuosikirja 2010, 2010.

Kuva 2b. (a) Päälämmityksen (kattilat) ja (b) lisälämmityksen (takat, uunit, kiukaat) aiheuttamat mallinnetut pienhiukkaspitoisuudet Suomessa.

Tissari J., Hytönen K., Sippula O., and Jokiniemi J. The effects of
operating conditions on emissions from masonry heaters and sauna
stoves. Biomass and Bioenergy, 33:513-520, 2008.
Torvelainen J. Pientalojen polttopuun käyttö 2007/2008.
Metsätilastotiedote (SVT Maa-, metsä ja kalatalous), 26:3, 2009.
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Bensiiniautojen sääntelemättömät
pakokaasupäästöt
Liikennesektori on monenlaisten valintojen edessä, kun vaihtoehtoisia polttoaineita
sekä uusia moottori- ja jälkikäsittelytekniikoita tulee markkinoille. Kansallisen TransEco-tutkimusohjelman puitteissa tutkittiin bensiiniautojen sääntelemättömiä päästöjä useilla polttoainevaihtoehdoilla. Päästöjen haitallisuutta ja tulosten merkitystä
pohdittiin käyttäen erilaisia riskinarviointimenetelmiä. Vielä laajempaa analyysiä ja
eri menetelmien informaation yhdistämistä tarvitaan kokonaisvaltaisemman haittaarvion aikaansaamiseksi monimuotoisista terveys- ja ympäristövaikutuksista. Tämä
vaatii laajaa monitieteellistä yhteistyötä.

U

usiutuvan energian tavoitteet ja
kiristyvä lainsäädäntö tuovat liikennesektorille uusia ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä. Esimerkiksi 95-oktaaninen
bensiini sisältää nykyisin 10 prosenttia
etanolia ja korkeintaan 85 prosenttia etanolia sisältävää polttoainetta on saatavissa
nk. FFV-autoille (Flexible Fuel Vehicle). Dieselpolttoaineessa voidaan käyttää uusiutuvaa parafiinista komponenttia. Muitakin
vaihtoehtoja, kuten metaania, käytetään
liikennepolttoaineena. Esimerkkinä päätösten monitahoisista vaikutuksista on ollut
dieselautojen osuuden kasvu hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden seurauksena, mikä puolestaan on johtanut suorien
typpidioksidipäästöjen (NO2) kasvuun hiukkassuodattimien toimintaperiaatteen vuoksi.
Dieselmoottorin ongelmia ovat typenoksidit ja hiukkaset, joista molempia voidaan
vähentää jälkikäsittelytekniikalla.
Otto-moottorilla varustetut bensiiniautot ovat
pakokaasupäästöiltään erittäin puhtaita,
sillä kolmitoimikatalysaattori hapettaa tehokkaasti häkää, hiilivetyjä ja muita orgaanisia yhdisteitä pelkistäen samanaikaisesti
typen oksidit typeksi ja hapeksi. Kolmitoimikatalysaattori toimii optimaalisesti normaaliolosuhteissa moottorin ollessa käyntilämmin,
mutta käynnistyksen yhteydessä kylmällä
moottorilla päästöt ovat korkeat. Tämä ilmiö
korostuu alhaisissa ympäristölämpötiloissa.
Lohkolämmittimellä voidaan vähentää käynnistyksen aikaisia päästöjä merkittävästi,
mutta sitä käytetään yleensä vain pakka-

sella, vaikka päästötasot nousevat jo aiemmin. Esimerkiksi Aakon ja Nylundin (2003)
tutkimuksessa bensiiniauton hiilivetypäästöt
olivat +5 °C:n lämpötilassa 3,6-kertaiset
(0,18 g/km) ja -7 °C:n lämpötilassa 7,6-kertaiset (0,38 g/km) verrattuna mittaukseen
+22 °C:n lämpötilassa (0,05 g/km).
Henkilöautojen pakokaasumittauksia on
tehty Suomessa vähäisesti viimeisen vuosikymmenen aikana, kun tutkimuksen painopiste on ollut energiantehokkuuden parantamisessa. Nyt kansallisen TransEco-tutkimusohjelman puitteissa mitattiin kattavasti
pakokaasupäästöjä kolmella otto-moottorilla varustetulla henkilöautolla käyttäen
laajaa polttoainematriisia. Autot edustivat
uusimman Euro 5 pakokaasulainsäädännön
täyttävää perinteistä ja suorasuihkutustekniikkaa sekä Euro 4 FFV-monipolttoainetekniikkaa. Polttoaineissa käytettiin mahdollisia
tulevaisuuden biopolttoainekomponentteja,
muun muassa etanolia, butanoleja, eetteriä
(ETBE, etyyli-tert-butyylieetteri), biohiilivetyä
ja näiden seoksia. Polttoainetutkimuksen
lisäksi hanke tuotti mielenkiintoista tietoa
nykyaikaisten bensiiniautojen pakokaasupäästöistä. Mittaukset tehtiin -7 °C lämpötilassa, jotta voitiin huomioida bensiiniautojen
käynnistysilmiö kylmässä. Ajosyklin aikana
moottorin lämpötila nousi, joten päästöjä
voitiin tutkia myös käyntilämpimällä moottorilla. Tulokset polttoaine-vertailuineen on
raportoitu erikseen kattavasti (Aakko-Saksa
et al. 2011). Tässä tarkastellaan tuloksia
yleisemmin.
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Pakokaasujen haitalliset yhdisteet
Pakokaasupäästöt vaikuttavat ilmaston muutokseen, ympäristöön ja terveyteen. Erilaisten haittojen kautta pakokaasupäästöistä
seuraa epäsuoria kuluja yhteiskunnalle.
Tietyille pakokaasujen yhdisteille onkin
määritelty lainsäädännössä raja-arvot. Otto-moottorilla varustettujen bensiiniautojen
tyyppihyväksynnän, Euro 5/6 (2009/2014),
mukainen yläraja on hiilimonoksidille (CO)
enintään 1000 mg/km, kokonaishiilivedyille (HC) maks. 100 mg/km, hiilivedyille
ilman metaania (NMHC) maks. 68 mg/km,
typen oksideille (NOX) maks. 60 mg/km ja
hiukkasmassapäästölle (PM) maks. 5 mg/
km. Euro 6 lainsäädännössä tulee voimaan
raja-arvo myös bensiiniautojen pakokaasujen hiukkaslukumäärälle, mutta tämä on
ensimmäiset kolme vuotta bensiiniautoille
kertaluokkaa korkeampi kuin dieselautoille.
Rajoituksia on asetettu myös autojen hiilidioksidipäästöille (CO2). Eurooppaa tiukempia rajoituksia on esimerkiksi Kaliforniassa,
jossa liikennettä koskevan lainsäädännön
piiriin kuuluvat myös esimerkiksi formaldehydi, typpidioksidi, ammoniakki, metaani
ja typpioksiduuli.
Lainsäädännön ulkopuolelle jää lukuisia
haitallisia yhdisteitä, niin kutsuttuja sääntelemättömiä päästöjä. USA:n ympäristöviranomainen EPA (Environmental Protection
Agency) on listannut haitallisimmat liikenteen pakokaasujen komponentit otsikolla
“Mobile Source Air Toxic (MSAT )”. Vuoden
2001 MSAT-listassa oli 21 yhdistettä, joista
US EPA määritti vuonna 2007 tarkemmin
avainyhdisteet: bentseeni, 1,3-butadieeni,
formaldehydi, asetaldehydi, akroleiini,
polysyklinen orgaaninen aines, naftaleeni,
dieselpakokaasu ja bensiini-autojen hiukkaset. The Health Effects Institute (HEI 2007)
päätyi tarkastelussaan siihen, että näistä
merkittävimmät liikenteen päästöt ovat
1,3-butadieeni, bentseeni, formaldehydi,
asetaldehydi ja akroleiini.
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Asetaldehydi
– liikenne on merkittävä asetaldehydin lähde, mutta ei ainoa. Etanolin käyttö polttoaineena lisää asetaldehydipäästöjä. Asetaldehydi on reaktiivinen, ärsyttävä ja
aiheuttaa solutulehduksia. Asetaldehydin karsinogeenisuutta ihmisille ei ole todistettu.a
Asetaldehydi voi esim. reagoida NOX:n kanssa tuottaen peroksiasetyylinitraattia (PAN),
joka on mutageeninen yhdiste ja myrkyllinen kasveille.
Akroleiini
– suorien lähteiden lisäksi akroleiinia muodostuu 1,3-butadieenista. Sisäilmassa
altisteena on mm. tupakka. Akroleiini on erittäin ärsyttävä. Karsinogeenisuutta ei ole
todistettu pitävästi.
Bentseeni
– liikenne on tärkeä bentseenin lähde. Bentseeni lisää mm. leukeamiariskiä ja on
tunnettu karsinogeeni.
1,3-Butadieeni
– liikenne on tärkein lähde ulkoilmassa. 1,3-Butadieenin elinaika on lyhyt, se reagoi
mm. formaldehydiksi, asetaldehydiksi ja akroleiiniksi. Sisäilmapitoisuudet voivat olla
ulkoilmaa korkeammat esim. tupakoinnin vuoksi. 1,3-Butadieeni voi aiheuttaa syöpää ja
on luokiteltu karsinogeeniseksi.
Formaldehydi
– sisäilma merkittävin altistaja, mutta liikenne on tärkein ulkoilmalähde. Kesän fotokemiallinen aktiivisuus vaikuttaa enemmän kuin suorat päästöt. Formaldehydi ärsyttää silmiä,
ihoa ja hengitysteitä. Formaldehydi on ihmiselle karsinogeeninen.
PAH
– liikenne voi olla merkittävä lähde kaupungeissa. Muita lähteitä ovat tupakointi, ruokaaineet ym. Esimerkiksi bentso[a]pyreeni on luokiteltu karsinogeeniseksi ihmisille.
NO2
– liikenne on tärkeä lähde. Typpidioksidi ärsyttää hengitysteitä. Ympäristössä se
aiheuttaa rehevöitymistä ja happamoitumista. Typpidioksidi on osallisena otsoniin liittyvissä reaktioissa.
Otsoni (alailmakehässä)
– otsonilla on haitallisia terveysvaikutuksia, kuten hengitysteiden ärsytystä, yskää,
kurkun ärsytystä, keuhkojen toiminnan heikentymistä ja astman lisääntymistä. Otsonilla
ja hiukkasilla on esitetty olevan haitallisia yhteisvaikutuksia. Otsoni aiheuttaa vaurioita
kasvillisuudelle ja ekosysteemille heikentäen kasvua ja satoja. Otsoni voimistaa myös
ilmastomuutosta.
Muita:
Metaani on voimakas kasvihuonekaasu. Metaani voi muuntua formaldehydiksi ilmakehässä. Eteeni ja propeeni ovat merkityksellisiä mm. otsonin muodostuksen kautta.

Bensiiniautojen päästöt ovat korkeat
kylmässä
Kylmäkäynnistyksen aikaiset päästöt ovat
tyypillisesti bensiiniautoilla korkeat ennen
kuin katalysaattori ehtii lämmitä. Käynnistyksen ja käyntilämpimän auton päästöjen tutkimiseksi nk. Eurotesti jaettiin kolmeen osaan.
Mittauksen viimeisessä osassa (EUDC) auto
on lämmin ja päästöt ovat erittäin alhaisia.
Tästä poikkeuksena oli formaldehydipäästö,
joka oli lähes samaa tasoa lämpimässä testivaiheessa kuin kylmäkäynnistyksen sisältävässä koko testissä (kuva 1).
Tarkasteltaessa kolmella eri autolla saatuja
mittaustuloksia havaittiin, että polttoaineella
oli suuri vaikutus sääntelemättömiin päästöi-
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hin -7 °C:ssa (kuva 2). Polttoaineiden väliset erot olivat jopa suuremmat kuin autojen
väliset erot. Testatut autot edustivat kolmea
erilaista moottoritekniikkaa. Perinteistä tekniikka edustava ns. ”MPFI”-bensiiniauto (Multiport fuel injection -tekniikka) oli puhtain.
Lisäksi tämä auto reagoi vähiten polttoainemuutoksiin eli tuotti alhaisen päästötason erilaisilla polttoaineilla. Tämä viittaa lyhyeen
kolmitoimikatalysaattorin lämpenemisaikaan
ja moottorin ohjausjärjestelmän hyvään toimintaan.
Bensiiniautojen uudempaa tekniikkaa edustava suorasuihkutteinen bensiiniauto (tässä
tapauksessa FSI, Fuel stratified injection
-tekniikka), jonka energiatehokkuus on perinteistä bensiiniautoa parempi, oli puhdas
monien päästökomponenttien osalta. Hiukkaspäästöt kuitenkin olivat tällä teknologialla varsin korkeat matalassa lämpötilassa,
noin 12–20 mg/km, kun perinteistä tekniikkaa edustavan auton hiukkaspäästöt olivat
3–6 mg/km ja monipolttoainetekniikkaa
(FFV) edustavan auton hiukkaspäästöt 3–9
mg/km. Mitatuista autoista vain FFV-autolla
pystytään käyttämään polttoaineita, joiden
happipitoisuus on korkea, kuten 85 prosenttia etanolia sisältävää polttoainetta (happipitoisuus noin 30 prosenttia). Mittauksissa
FFV-auto käyttäytyi eri tavoin kahdella hiilivetypolttoaineella.

Kuva 1. Käyntilämpimällä moottorilla mitatun testiosuuden (EUDC)
päästöjen suhde kylmäkäynnistyksen
sisältävään koko testin päästöihin
(Eurotesti) -7 °C lämpötilassa (AakkoSaksa et al. 2011).
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Kuvassa 2 on yleiskuva päästöistä nyt mitatuilla autoilla ja vertailuna vuosimallin 1990
katalysaattoriauton tulokset Eurotestistä -7
°C:ssa (Aakko et al. 1998). Tuloksista havaitaan, että nykyaikaisten bensiiniautojen
käynnistyspäästöt kylmässä eivät ole juuri
kehittyneet tähän vuosimallin 1990 autoon
verrattuna. Keskimäärin kylmäpäästöt ovat
laskeneet jonkin verran (Laurikko 2008) ja
lisäksi autokannan päästöt ovat alentuneet
katalysaattoriautojen korvattua katalysaattorittomat autot markkinoilla. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että -7 °C mitattavan kylmäkäynnistystestin raja-arvot CO- ja HC-päästöille
ovat turhan sallivat. Olisi ehkä tarpeellisempaa rajoittaa päästöjä jo esimerkiksi +5
°C:n lämpötilassa. Tämä lämpötila rajoittaisi
kylmäkäynnistyspäästöjä myös maantieteellisesti laajemmalla alueella. Jos katalysaattori saataisiin lämpenemään nopeammin jo
+5 °C:ssa, tämä alentaisi todennäköisesti
myös päästöjä pakkasessa.
Tutkimuksessa tehtiin bensiiniautojen hiukkasista tarkempia analyysejä. Suorasuihkutteisen FSI-auton hiukkaspäästöt olivat korkeat
ja hiukkaset olivat ”kuivia”. MPFI- ja FFV
-autojen hiukkaset sisälsivät enemmän liukenevaa orgaanista ainesta (SOF, Soluble
Organic Fraction 30–80 prosenttia) kuin
suorasuihkutteisen auton hiukkaset (SOF alle
20 prosenttia). Suorasuihkutteisen auton
korkeamman hiukkasmassapäästön vuoksi
myös liukenevan orgaanisen aineksen massapäästö oli absoluuttisesti korkeampi kuin
muilla mitatuilla autoilla.

Kuva 2. Mittaustulokset kolmen uuden bensiinikäyttöisen auton pienimmistä (Min)
ja suurimmista (Maks) päästötasoista erilaisilla polttoaineilla. Vertailuna vuosimallin 1990 kolmitoimikatalysaattorilla varustetun auton päästöt. Mittaukset tehtiin
Eurotestillä -7 °C:een lämpötilassa. (Aakko-Saksa et al. 2011).
kutteisen FSI-bensiiniauton PAH-päästöihin.
Bensiiniautojen hiukkasissa havaittiin myös
paljon ”raskaita” PAH-yhdisteitä. Tässä tutkimuksessa mitattujen erilaisten bensiiniautojen hiukkasten 14 PAH-yhdisteen profiilit
olivat melko samanlaisia (kuva 3). Linja-autojen PAH-päästöt on tutkimuksissa todettu
alhaisiksi, mutta nämä mittaukset tehdään
normaalisti käyntilämpiminä. Linja-autoilla
tämä mittaustapa kuvaakin hyvin tyypillisiä
käyttöolosuhteita, kun taas kaupungeissa
liikkuville kuorma-autoille käynnistyksen
aikaiset päästöt olisivat tyypillisiä käyntiolosuhteita ajatellen tärkeä osa päästöjen
mittaamista.
Hiukkasten biologisia vaikutuksia arvioitiin
mittaamalla mutageenistä aktiivisuutta erilaisilla Salmonella typhimurium-bakteerikan-

noilla ns. Ames-testissä. Hiukkasten liukoisen SOF-osuuden epäsuora mutageenisuus
Ames TA98-kannalla metabolisen aktivaation kanssa (TA98+S9) oli korkea tutkituilla
bensiiniautoilla ‑7 °C:ssa, ja eniten sitä todettiin FSI auton päästöissä, 20–100 krev/
km. Perinteisellä bensiiniautolla mutageenisuusvaste oli 1–10 krev/km ja FFV-autolla
2–25 krev/km. Tavanomaisesti normaalilämpötilassa suora mutageenisuus Ames
TA98-kannalla ilman metabolista aktivaatiota (-S9mix) on ollut perinteisillä bensiiniautoilla ja EEV-dieselbusseilla alle 5 krev/
km. Dieselautojen päästöissä on aiemmassa
tutkimuksessa ‑7 °C:ssa todettu suoraa mutageenisuutta (-S9mix) 44–112 krev/km (Rantanen et al. 1996). Uusien dieselautojen
päästöistä ei ole käytettävissä vastaavaa
tietoa.

Hiukkasten PAH-tuloksia ja mutageenista aktiivisuutta kuvaavia tuloksia eri tutkimuksissa

Lohkolämmittimellä voidaan
vähentää käynnistyksen aikaisia
päästöjä merkittävästi, mutta sitä
käytetään yleensä vain pakkasella,
vaikka päästötasot nousevat jo
aiemmin.
ja eri tekniikoilla on koottu taulukkoon 1. Normaalilämpötilassa (+22 °C) PAH-päästöt
ovat yleensä matalat sekä bensiini- että dieselautoilla: bentso(a)pyreenipäästö (BaP) on
yleensä alle 1 µg/km. Tässä tutkimuksessa
-7 °C:ssa BaP-päästö oli suorasuihkutteisella
FSI-bensiiniautolla 10–30 µg/km ja FFV autolla 1.5–10 µg/km, kun taas perinteisellä
bensiiniautolla alle 2.5 µg/km. Testilämpötilalla oli erityisen suuri vaikutus suorasuih-

Kuva 3. Kolmen eri tekniikkaa edustavan bensiiniauton hiukkasten sisältämien
16 PAH-yhdisteen profiilit (Flu=fluoreeni, Phe=Fenantreeni, An=Antraseeni,
F=fluoranteeni, P=pyreeni, BaA=bentso(a)antraseeni, Chr=kryseeni, BbF, BkF,
BjF = bentso(b,k,j)fluoranteeni, DMBA=7,12-dimethylbentso(a)antraseeni, BeP,
BaP=bentso(e,a)pyreeni, IP=indeno(1,2,3-cd)pyreeni, DBahA=dibentso(a,h)antraseeni, BghiP= bentso(g,h,i)pyreeni).
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Bensiiniautojen osalta hiukkaspäästöihin ei
ole lähivuosina odotettavissa lainsäädännön ajamaa tiukennusta, sillä massapäästön
raja-arvo ei muutu Euro 6 lainsäädännössä.
Lisäksi bensiiniautoille asetettu uusi hiukkasten lukumääräraja sallii kertaluokkaa
suuremman hiukkaslukumäärän kuin vastaava dieselautojen raja-arvo kolmen vuoden
ajan Euro 6 raja-arvojen voimaantulosta
eli syyskuuhun 2017 saakka. Kaiken kaikkiaan, henkilöautojen hiukkasten ja pakokaasun semihaihtuvan osuuden PAH-päästöt ja
mutageenisuus ansaitsisivat lisätutkimuksia
kuten myös kuorma-autojen kylmäkäynnistyksen aikaiset päästöt.

Päästöjen merkitsevyys
Bensiiniautojen mittauksissa sääntelemättömien päästöjen todettiin olevan kylmässä
korkeat, ja edelleen samalla tasolla kuin
vuosimallin 1990 katalysaattorilla varustetulla autolla. Suorasuihkutteinen bensiiniauto tuotti erityisen korkeat hiukkas- ja
PAH-päästöt. Myös ammoniakkia havaittiin
pakokaasuissa. Mejia-Centeno et al. 2007
mukaan tämä on seurausta polttoaineen
vähäisestä rikkipitoisuudesta, jolloin kolmitoimikatalysaattorissa aktivoituu NH3:n muodostus rikkaalla seossuhteella ja N2O:n
muodostus laihalla seossuhteella.
Tutkimuksessamme havaittiin suuria päästöeroja polttoaineiden ja teknologioiden
välillä. Esimerkiksi happea sisältävillä
polttoaineilla aldehydipäästöt olivat korkeat, kuten asetaldehydipäästö etanolia
sisältävillä polttoaineilla. Yhdellä autolla
näkyi viitteitä mahdollisesta 1,3-butadieenin
muodostuksesta isobutanolia sisältävällä
polttoaineella. Kuinka näiden erilaisten päästöjen haitallisuutta ja merkitystä
voidaan arvioida ja kuinka arvotetaan esimerkiksi altistumismääriä, haitta-, riski- ja
toksisuuskertoimia, ekvivalenttilaskelmia sekä
taloudellisia kustannusvaikutuksia?
Yksi tapa arvioida päästöjen haitallisuutta
on erilaisten haittakertoimien käyttäminen,
kuten nyt tutkimuksessamme tehtiin erilaisille
tutkituille polttoainevaihtoehdoille (AakkoSaksa et al. 2011). Säännellyille päästöille
käytettiin ulkoisten haittojen kustannusvaikutuksia, joita on määritelty esimerkiksi direktiivissä 2009/33/EC: CO2 €30–40/t,
NMHC €1000/t, NOX €4400/t ja PM
€87 000/t. Suomessa Tiehallinto (2001)

Autot on mitattu Eurotestilla, johon kuuluu kylmäkäynnistys. Bussit on mitattu
kuumakäynnistysmittauksina.
b
Yhteenlasketuista PAH-yhdisteistä ei ole tarkkaa tietoa.
c
Seitsemän PAH-yhdisteen summa.
a

Taulukko 1. Hiukkasiin sitoutuneet PAH-yhdisteet sekä Ames-mutageenisuus tässä
tutkimuksessa ja esimerkkejä kirjallisuudesta.
on arvottanut ja julkaissut ulkoiset kustannukset NOX, PM2.5 ja CO2 päästöjen lisäksi
CO:lle (€29/t) ja HC:lle (metaanin kanssa
€62/t). Hiukkaset on näin arvotettu kaikkein
haitallisimmaksi massayksikköä kohden.
Pakokaasujen syöpävaarallisuuden arvioimiseksi on määritetty erilaisia riskikertoimia,
kuten on tehnyt mm. OEHHA (2009), US
EPA IRIS (2010), The Nordic Ecolabelling
(2008) (taulukko 2). Suurimmat erot näiden
organisaatioiden määrittämissä riskikertoimissa koskevat eteeniä ja propeenia, jotka
ovat mukana Pohjoismaisen Joutsenmerkin
kertoimissa, mutta eivät muissa määritelmissä. Törnqvist et al. (1994) on raportoinut eteenin mahdollisesti metaboloituvan
eläimissä ja ihmisissä karsinogeeniseksi,
etyleenioksidiksi, propeenin vastaavasti propyleenioksidiksi.
Erilaisten

PAH-yhdisteiden
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haitallisuuden

vertaamiseksi on Euroopan Komission
työryhmän PAH-katsauksessa (EU 2001)
määritetty eri yhdisteille toksisuuskertoimia
(toxic equivalency factors, TEFs) suhteessa
bentso(a)pyreeniin, jota käytetään yleisesti malliyhdisteenä kuvattaessa PAH-yhdisteiden haittoja. Taulukossa 3 on esitetty
PAH-yhdisteiden kertoimia.
Carter ja Atkinson (1987) kehittivät eri yhdisteiden otsoninmuodostuspotentiaalin arvioimiseksi (OFP) “a maximum incremental reactivity MIR”-asteikon (Taulukko 4, Carter
2010).
Otsonia saapuu Suomeen kaukokulkeumana ja sitä muodostuu myös luonnollisesti.
Liikenteen päästöt kaupungissa voivat muodostaa otsoninielun, mutta otsonia voi myös
muodostua liikenteen päästöistä sopivissa
olosuhteissa lämmössä ja auringonvalossa.
Otsonin muodostus alkaa, kun valo hajot-
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Siten bensiiniautojen päästöt eivät
välttämättä näy kaupunkimittauspaikoissa, joissa ajetaan lämpimällä moottorilla kolmitoimikatalysaattorin toimiessa optimaalisesti.

1,3-Butadieeni = 100, OEHHA 2009 kertoimet muille kuin eteenille, propeenille ja
PAH:lle.
b
“Particulate Matter from Diesel-Fueled Engines” (OEHHA).
a

Taulukko 2. Riskikertoimia eri aineiden syöpävaarallisuuksille (OEHHA 2009, US EPA
IRIS 2010, Pohjoismainen Joutsenmerkki 2008).

a
b

EU 2001
Collins et al. 1998

Taulukko 3. Toksisuuskertoimia suhteessa bentso(a)pyreeniin (Toxic equivalency
factors, TEFs). Lyhenteet on esitetty kuvassa 3.

Taulukko 4. Maximum incremental reactivity (MIR) –kertoimien suuruusluokkia
valituille yhdisteille (Carter 2010).
taa typpidioksidin typpimonoksidiksi ja
happiradikaaliksi, joka reagoi ilman hapen
kanssa otsoniksi. Toisaalta otsonia kuluu,
kun otsoni reagoi typpimonoksidin kanssa
typpidioksidiksi. Orgaaniset haihtuvat yhdisteet (volatile organic compounds, VOC)
muodostavat vetyperoksidiradikaaleja, jotka
kilpailevat typpimonoksidin hapettamisesta
typpidioksidiksi. Otsonin muodostuminen/
kuluminen siis vaihtelee ympäristön NO:n,
NO2:n ja VOC-pitoisuuksien ja olosuhteiden
mukaan. Mikäli läsnä on typpidioksidia ja
orgaanisia yhdisteitä, kuten asetaldehy-

diä, voi muodostua myös peroksinitraatteja
(PAN).
Edellä mainittujen kertoimiten avulla lasketut
riskikertoimet bensiiniautojen päästöille eri
polttoainevaihtoehdoilla on raportoitu tutkimuksessamme (Aakko-Saksa et al. 2011).
Yksi konkreettinen tapa päästöjen merkityksen arviointiin olisi laskea päästökuormitus
tietylle alueelle. Määrätyille Suomen liikenteen parametreille ja päästöille tällainen
laskentajärjestelmä onkin jo olemassa (li-
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pasto.vtt.fi). Bensiiniautojen osalta on huomioitava, että käynnistyksen ja kylmäkäytön
päästöt keskittyvät asumisalueille, joista autoilla lähdetään töihin, sekä vastaavasti alueille, joista lähdetään kotimatkalle. Suomessa asumisalueet ovat usein kaupungin
keskusta-alueen ulkopuolella, lukuun ottamatta tiettyjä pysäköintikatuja. Siten bensiiniautojen päästöt eivät välttämättä näy
kaupunkimittauspaikoissa, joissa ajetaan
lämpimällä moottorilla kolmitoimikatalysaattorin toimiessa optimaalisesti.
Erilaisten menetelmien avulla voidaan
arvioida, mihin suuntaan muutokset vaikuttavat verrattuna aiempaan tunnettuun tilanteeseen. Tämä ei kuitenkaan tuo tietoa riskeistä
sinänsä, tai esimerkiksi sekundaaristen ilmakehäreaktioiden aiheuttamista riskeistä.
Uusien polttoainevaihtoehtojen sekä moottori- ja pakokaasun jälkikäsittelyteknologioiden tarkastelussa tulisi käyttää useita erilaisia riskinarviointimenetelmiä sekä pyrkiä
yhdistämään niiden informaatiota kokonaisvaltaisemman haitta-arvion aikaansaamiseksi. Lisäksi tarvitaan kattavia päästöjen ja
sekundääristen reaktiotuotteiden arviointia
yhdessä niiden tahojen kanssa, jotka vastaavat primääripäästöistä, ilman laadusta,
ilmakehäreaktioiden mallintamisesta ja terveys/ympäristövaikutusten arvioimisesta. Erityyppisten polttoaine/teknologia-yhdistelmien etujen ja riskien arvioinnissa tulisi jatkossa käyttää kattavia menetelmiä ja laajaa
monitieteellistä yhteistyötä.
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Kuva 1. Rivi kaasubusseja hitaassa tankkauksessa.

Biokaasu kaupunkibussin polttoaineena
toa, puhdistusta, jakeluvaihtoehtoja sekä käyttöä. Lukuisat seminaarit
olivat pääasiallinen tapa jakaa kokemuksia ja tuloksia eri maiden
intressipiireille.

Kolmivuotinen biokaasun liikennekäytön edistämiseen tähdännyt
Baltic Biogas Bus -projekti päättyi syyskuussa. Ympäristöanalyysien
tulosten mukaan biokaasu on paras valinta kaupunkibussin polttoaineeksi alhaisten lähi- ja kasvihuonekaasupäästöjen vuoksi. Biokaasu on lisäksi hinnaltaan melko kilpailukykyinen polttoaine. Mikäli
ympäristökustannukset lasketaan mukaan, biokaasu on selvästi paras
polttoainevaihtoehto. Biokaasu lisää polttoaineomavaraisuutta ja tukee tuplalaskettavana merkittävästi EU:n biopolttoainetavoitteiden
saavuttamista.

Projektin johtopäätösten keskeinen sanoma on, että biokaasu on
paras polttoainevaihtoehto erityisesti kaupunkien keskustaliikenteeseen. Jotta biokaasun käyttö voisi yleistyä, tarvitaan poliittista tahtoa
biokaasun tuotannolle ja liikennekäytölle – ja pitkän tähtäimen kunnianhimoisten ympäristötavoitteiden asettamista sekä paikallisella
että valtakunnallisella tasolla. Suurten investointien vuoksi tarvitaan
myös pitkäaikaisia sopimuksia. Itämeren ympäristössä projektin
piirissä on projektin päättyessä runsaat 600 kaasubussia. Näistä
yli puolet käyttää polttoaineena biokaasua ja biokaasun osuus on
kasvamassa. Projektin aikana kaasubussien määrä lisääntyi noin
300. Mikäli kaikki 300 uutta kaasubussia käyttäisi polttoaineena
biokaasua, vuotuinen CO2 -alenema olisi 35 000 tonnia.

Tukholman liikennelaitoksen (SL) koordinoimaan EU:n osittain rahoittamaan projektiin osallistui 12 toimijaa kahdeksasta eri maasta. Projektin suomalaisen partnerin VTT:n päätehtävät olivat biokaasun Life
Cycle Cost (LCC) analyysi ja bussien päästömittaukset eri kaupunkisykleillä. Projektin tavoitteena oli saada Itämeren alueen kaupunkeja
hyödyntämään biokaasua kaupunkiliikenteessä. Projektissa tutkittiin
toimia ja edellytyksiä biokaasun liikennekäytölle, biokaasun tuotan-
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Biokaasu polttoaineena

Biokaasun tuotanto

Liikennekäyttöön tarkoitettu biokaasu on puhdistettava lähes pelkäksi
metaaniksi, jolloin se vastaa ominaisuuksiltaan maakaasua. Ajoneuvon kannalta maakaasu ja biometaani ovat yhdenvertaisia polttoaineita. Biokaasu on pääosin jätteestä tuotettua uusiutuvaa polttoainetta, kun taas maakaasu on miljoonien vuosien kuluessa syntynyttä
fossiilista polttoainetta. Dieseliin verrattuna kaasu on puhdas polttoaine. Kasvihuonekaasujen vähentämisen kannalta ei ole väliä
käytetäänkö biokaasu energiantuotannossa (fossiilisen polttoaineen
korvaajana) vai liikennepolttoaineena, mutta positiiviset vaikutukset
lähipäästöihin, erityisesti hiukkasiin ja typpidioksidiin (NO2), korostuvat biokaasun liikennekäytössä.

Biokaasun tuotantoa Itämeren alueella voidaan kasvattaa merkittävästi hyödyntämällä kattavammin tavanomaisten biokaasun raakaaineet. Perinteisillä biokaasun tuotantomenetelmillä määrä voitaisiin
paikoin nostaa jopa kymmenkertaiseksi hyödyntämällä koko maatalouden käyttämätön potentiaali (lanta, viljatähteet jne.). Taloudelliset
seikat huomioon ottaen todellinen lisäpotentiaali on pienempi. Uudet tuotantotavat kuten biomassan kaasutuksella tuotettu synteettinen
biokaasu voivat olla jatkossa sekä tärkeä lisälähde että tarpeen
biokaasun kasvavan kysynnän täyttämiseksi. Ruotsissa paikallisen
alueen potentiaalia tarkasteltaessa arvioitiin mahdollisen biokaasun
tuotantomäärän jopa 30-kertaistuvan, mikäli esimerkiksi jätepuu
kaasutettaisiin synteettiseksi biokaasuksi.

Biokaasun puhdistus liikennekäyttöä varten vaatii energiaa, mutta
mikäli kaasuverkkoa käytetään jakelukanavana, biokaasu on joka
tapauksessa puhdistettava biometaaniksi. Biokaasu lisää myös paikallista energiaomavaraisuutta ja luo työpaikkoja.

Jakelu ja tankkaus
Biokaasun jakelussa on useita vaihtoehtoja, kaikille kohteille parasta
yhtä vaihtoehtoa ei ole. Jakelu maakaasuverkon kautta on paras
tapa alueella, jossa verkko on, samalla saadaan varmistettua liikenteen tarvitseman kaasun saatavuus. Jos kaasumäärä on suuri
ja kaasun tuotanto tapahtuu suhteellisen lähellä käyttökohdetta,
putki on edullisin vaihtoehto. Esimerkiksi Tukholmaan on rakennettu
kaupungin kiertävä kaasuverkko, johon on liitetty useita tankkauspisteitä. Pienillä kaasumäärillä kuljetus on pääsääntöisesti edullisinta
järjestää ajoneuvoilla. Nesteytetyn maakaasun kuljetus on edullisin
vaihtoehto pitkillä matkoilla.

Metaani on hyvä ottomoottoripolttoaine ja kaasubussit on nykyisin
poikkeuksetta varustettu kipinäsytytteisillä moottoreilla. Kipinäsytytteisen ottomoottorin hyötysuhde on kuitenkin huonompi kuin dieselmoottoreilla. Siksi kaasubussien energiankulutus on korkeampi kuin
dieselbusseilla.

Strategia ja tavat edistävät biokaasun käyttöä
Tahto uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämiseen on olemassa ja
kirjattu usein sekä kansallisiin että paikallisiin tavoitteisiin. Biokaasun
osalta paikalliset olosuhteet ja maakohtaiset päätökset vaikuttavat
ratkaisevasti biokaasun käyttökohteeseen, usein biokaasu on muun
muassa tukien kohdistuksesta johtuen kannattavampaa ohjata energiantuotantoon kuin liikennepolttoaineeksi. Tasapuolisen kilpailuaseman luominen on yksi tavoite. Liikennekäytössä varsinkin kaupunkien
keskustoissa saavutetaan lähipäästöjen, erityisesti hiukkasten ja typpidioksidin (NO2), alenemisen muodossa etuja, joita on vaikea yksiselitteisesti arvioida taloudellisesti. Projektin osaraportissa listataan
biokaasun liikennekäyttöä hidastavat tekijät ja kuvataan etenemistapa liikennekäytön edistämiseksi. Säännösten ja verotuksen
osalta sitoutuminen pitkän ajanjakson suunnitelmiin nähtiin äärimmäisen tärkeäksi tekijäksi. Tarvittavien investointien teko vaatii sekä
varmuutta toimintaympäristön vakaudesta että pitkäaikaisia sopimuksia kaasun käyttäjien ja tuottajien kanssa.

Tukholmassa tankkaus tapahtuu samallakin varikolla sekä hitaana
yön yli tankkauksena (kuva 1) että nopeana tankkauksena. Tässäkin
asiassa bussien määrä ja ajomäärä sekä tankkaukseen käytettävissä oleva aika vaikuttavat valintaan hitaan ja nopean tankkauksen
välillä. Kokonaiskustannuksissa varikon mittakaavassa ei ole suurta
eroa; nopea tankkaus sitoo enemmän työvoimaa, hidas tankkaus
suuremmat investoinnit ja enemmän tilaa. Työturvallisuuden ja -mukavuuden kannalta kuljettajat ja varikon henkilökunta pitävät hidasta
tankkausta parempana tapana, mahdollisuus virheisiin ja sitä kautta
vahinkoihin on pieni.

Biokaasubussien ympäristöominaisuudet
Kaasubussit ovat pakokaasupäästöjen suhteen hyvin stabiileja erityisesti hiukkaspäästön osalta. Parhaimmillaan myös uusilla dieselbusseilla saavutetaan alhainen päästötaso kaupunkiliikenteessäkin, mutta
päästötason on havaittu nousevat käyttöajan myötä. Teknisen kehityksen myötä tämä ongelma voi ainakin pääosin poistua. Alhainen
hiukkaspäästö on kaasubusseille yhteinen moottoritekniikasta riippumaton ominaisuus. Kiristyvien päästövaatimusten myötä laihaseosmoottoreiden käyttö on vähentynyt, useimmat kaasubussien valmistajat
käyttävät stoikiometrisiä moottoreita ja kolmitoimikatalysaattoria.
Palaminen tapahtuu teoreettisesti oikealla ilmamäärällä, mikä on
edellytys hapetus- ja pelkistysreaktioiden samanaikaiselle tapahtumiselle kolmitoimikatalysattorissa. Tämä tekniikka takaa sekä alhaiset hiukkaspäästöt että NOX -päästöt, myös NO2 -päästön osuus

Siirtyminen biokaasun käyttöön voidaan tehdä vaiheittain. Tyypillisesti biokaasuun siirrytään maakaasun kautta hankkimalla ensin
kaasubussit ja kaasun tankkauspisteet, maakaasu korvataan biokaasulla viimeisenä vaiheena. Esimerkiksi Tartossa toimitaan juuri näin,
ensimmäiset kaasubussit on otettu käyttöön ja liikennebiokaasun
tuotantokapasiteettia rakennetaan parhaillaan. Toisaalta varmuus
kaasun saatavuudesta on liikennöitsijän/kaasubussin käyttäjän
kannalta avainasia, siksi maakaasu biokaasun varapolttoaineena
on olennainen tekijä. Biokaasun käytöstä polttoaineena on hyviä
kokemuksia useista kaupungeista Itämeren alueella, Tukholmassa
käyttö on selvästi laajinta.
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typenoksidien kokonaispäästöstä on pieni
(kuva 2).
Nykyisten kaasubussien energiatehokkuus
on selvästi alhaisempi kuin dieselbusseilla.
Erittäin todennäköisesti kipinäsytytteisten
kaasumoottoreiden energiatehokkuutta pystytään jonkin verran parantamaan, kaasubussien yleistyessä panokset tuotekehitykseen tullevat lisääntymään. Dieselprosessilla
toimivat kaasua pääpolttoaineena käyttävillä kaksoispolttoainemoottoreilla energiatehokkuutta pystyttäisiin parantamaan
huomattavasti, mutta kaupunkiliikenteelle
tyypilliset nopeat kuorman muutokset ja alhainen keskimääräinen kuorma muodostavat erittäin haastavan käyttökohteen kaksoispolttoainemoottoreille.

Yhteenveto

Kuva 2. Erityyppisten linja-autojen mitatut typenoksidipäästöt jaoteltuna NOja NO2-osuuksiin. Vasemmalta lukien Euro III -päästötason dieselbussi ilman
pakokaasujen jälkikäsittelyä, pakokaasujen takaisinkierrätyksellä (EGR) varustettu
EEV päästöluokituksen omaava (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle)
dieselbussi, SCR-katalysaattorilla (Selective Reduction Catalyst) varustettu
dieselbussi, vastaava SCR-katalysaattorin ja hiukkassuodattimen yhdistelmällä
varustettu bussi, stoikiometrisellä moottorilla (SM) ja kolmitoimikatalysaattorilla
varustettu kaasubussi, Euro V -päästöluokituksen omaava laihaseosmoottorilla
(LB) varustettu kaasubussi, EEV -päästöluokan etanolibussi ja viimeisenä
dimetyylieetterillä (DME) toimivan bussin prototyyppi.

Biokaasu on hinnaltaan kilpailukykyinen polttoaine jo nykyisin, joskin biokaasun hinta/
kustannukset vaihtelevat tapauskohtaisesti.
Sosioekonomisesta näkökulmasta biokaasu
on paras vaihtoehto keskustaliikenteen polttoaineeksi alhaisten pakokaasupäästöjen
vuoksi. Biokaasu lisää myös paikallista
energiaomavaraisuutta ja luo työpaikkoja.
Jotta biokaasusta tulisi laajasti hyväksytty
ja käytetty polttoaine, puhdistetun biokaasun (biometaanin) tuotantokapasiteettia on lisättävä tasaisen saatavuuden varmistamiseksi.
Maakaasulle rakennettu jakelujärjestelmä ja kaasubussien käyttö
helpottaa biokaasun tuomista maakaasun korvaajaksi.

Lähteet
1. Biogas – the natural choice for city buses. Baltic Biogas Bus
-projektin loppuraportti. 40 s. (ladattavissa osoitteesta www.
balticbiogasbus.eu/web/Upload/doc/BBBAugust2012Low.pdf)

Avaintekijöitä biokaasun hyödyntämisessä liikennepolttoaineena
ovat päätöksentekijöiden sitoutuminen pitkän aikavälin suunnitelmiin
ja kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Alkuvaiheessa erilaiset tukimuodot
kuten verohuojennukset ja subventiot voivat olla ratkaisevat tärkeitä,
mutta pitkällä aikavälillä biokaasu on taloudellisessa mielessä kilpailukykyinen liikennepolttoaine. Dieselpolttoaineen ja biokaasun
välinen hintaero on avainasemassa. Nykyisin kaasubussit ovat dieselbusseja kalliimpia ja huoltokustannustenkin on raportoitu olevan
suuremmat, joskin Tukholman kokemukset osoittavat eron kaventuneen vuosien myötä.

2. Nylund, Nils-Olof & Koponen, Kati. Fuel and Technology
Alternatives for Buses – Overall Energy Efficiency and Emission
Performance. VTT Technology 46. 294 s. + liitt. 94 s. (ladattavissa
osoitteesta www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2012/T46.pdf)

Baltic Biogas Bus -projektin tulokset tiivistetysti (julkaisu ”Biogas
– the natural choice for city buses”) ja kaikki raportit löytyvät
osoitteesta www.balticbiogasbus.eu/web
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Viestintäpäällikkö, päätoimittaja
Motiva Oy

Liikenteen päästöjen
kustannukset
Liikenteen päästöistä aiheutuu haittoja, joiden ulkoisia kustannuksia on nyt arvioitu. Niiden on laskettu olevan vuosittain
jopa 900 miljoonan euron luokkaa. Merkittävin kustannuserä
– peräti kaksi kolmasosaa kaikista kustannuksista – syntyy
ilmastonmuutoksesta. Pienhiukkasten vaikutukset ihmisten
terveyteen ovat toiseksi merkittävin kustannus.

S

uomen liikenteen päästöt aiheuttavat haittoja ympäristöön.
Niistä aiheutuvia ulkoisia kustannuksia on selvitetty. Tuloksia
hyödynnetään liikennehankkeiden taloudellisissa tarkasteluissa. Motiva on tehnyt työn Liikenneviraston tilauksesta. Mukana
kustannuksia arvioimassa olivat Ilmatieteen laitos, JT-Con, Sweco ja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
”Liikennevirasto käyttää tuloksia hyväkseen arvioidessaan liikennejärjestelmän kehittämisen vaikutuksia kansantalouteen. Tulokset
ovat liikennesuunnittelun apuväline. Niiden avulla voidaan esimerkiksi arvioida jonkin uuden väylän vaikutuksia liikenteen päästökustannuksiin”, sanoo liikennetalouden konsultti Juha Tervonen JT-Conista.
Selvityksessä on tarkasteltu Suomen tie-, rautatie- ja vesiliikenteen
päästöjä. Päästöt rajattiin VTT:n LIPASTO-tietokannan esittämiin yhdisteisiin. Niiden on arvioitu aiheuttavan yhteensä vuosittain noin 900
miljoonan euron kustannukset.

Kuva:Motiva

”Vaikutuksia ja kustannuksia aiheutuu polttoaineketjujen eri vaiheista
kuten polttoaineiden käytöstä, tuotannosta, jalostuksesta ja kuljetuksista. Polttoaineiden käyttö aiheuttaa selvästi eniten haittoja ja painottuu siten kustannuksissa”, Gynther jatkaa.

”Pääpaino oli pienhiukkasten terveysvaikutuksissa ja niiden kustannuksissa sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamien ympäristömuutosten
kustannuksissa. Lisäksi selvitimme muiden päästöjen terveysvaikutuksia, maatalouden satojen ja metsänkasvun heikentymistä, vesiliikenteen vesistöpäästöjä ja katupölyä”, kertoo hanketta vetänyt johtava
asiantuntija Lea Gynther Motivasta.

Ilmaan kohdistuvien päästöjen haittavaikutusten määrittämisen ja
taloudelliseen arvottamiseen käytettiin pääosin vaikutuspolkumenetelmää.

Laskelmat tehtiin vuoden 2007 päästötilanteen mukaan eli ennen
taloudellista taantumaa.

Vaikutuspolkumenetelmässä kartoitetaan ensin päästömäärät ja
nii-den aiheuttamat pitoisuudet, minkä jälkeen arvioidaan määrällisesti näiden aiheuttamat ympäristövaikutukset ja niiden kustannukset.
Menetelmä kehitettiin jo 1990-luvulla eurooppalaisessa ExternE-hankekokonaisuudessa.

Vajaa miljardi vuodessa
Kokonaisuudessaan Suomen tie-, rautatie- ja vesiliikenteen päästöjen
arvioitiin aiheuttavan 900 miljoonan euron kustannukset. Tieliikenteen osuus tästä kokonaisuudesta oli 695 miljoonaa euroa, vesiliikenteen 190 miljoonaa euroa ja rautatieliikenteen vajaa 15 miljoonaa euroa. Suomesta pois kaukokulkeutuvien päästöjen vaikutuksia
ja niiden kustannuksia ei arvioitu.

Suurin kuluerä ilmastonmuutoksesta
Liikenteen päästökustannusten arvottamiseen kuuluu rahallisen arvon
määrittäminen hiilidioksidipäästöille ja myös muille päästöille, joilla
on ilmastovaikutuksia.
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”Ilmastovaikutuksia ei ole helppo arvottaa,
koska ilmaston muuttuminen aiheuttaa hyvinkin
moninaisia haittoja sekä luonnonympäristöön
että rakennettuun ympäristöön. Terveyshaittojakin syntyy. Niinpä kustannusseuraamukset
voivat olla aika suuria ja vaikutusten arviointiin liittyy paljon epävarmuuksia”, Gynther
jatkaa.
Selvityksessä käytettiin hiilidioksiditonnin
yksikköarvona 37 euroa tonnilta. Se on
muodostettu ilmastonmuutoksen haittojen
kustannusten ja ilmastopoliittisen ohjauksen
yhdistelmänä.
”Yksikköarvo on korkeahko, ja se edustaa
melko vahvaa ilmastopolitiikkaa. Yksi vertailutaso saadaan päästökaupan hinnoista.
Alhaisimmillaan päästöoikeuden (EUA)
hinta on ollut vain muutamia kymmeniä
senttejä ja korkeimmillaan vajaa 30 euroa
hiilidioksiditonnilta. Suomen energiaverotuksen viimeisimmässä uudistuksessa käytettiin
hiilidioksidin arvona 50 euroa tonnilta, kun
määritettiin hiilidioksidivero liikenteen eri polttoaineille.”

1 Sarakkeessa vain primäärihiukkasten vaikutukset.
YOLL = Years of Life Lost

Taulukko 1. Pienhiukkasten terveysvaikutukset ja niiden kustannukset yhteensä
vuonna 2007, milj. euroa/vuosi (vuoden 2010 hinnoissa).

Pienhiukkaset ovat terveyshaitta
Liikenteen päästöjen terveysvaikutukset vaihtelevat lievästä oireilusta menetettyihin elinvuosiin. Kuolleisuuden lisääntyminen johtuu
useimmiten sydän- ja verisuonisairauksien,
keuhkosairauksien ja keuhkosyövän riskin
kasvusta.
”Liikenteen arvioitiin aiheuttavan Suomen
väestössä noin 1500 elinvuoden menetyksen vuosittain. Uusia kroonisia keuhkoputkentulehduksia arvioitiin aiheutuvan reilu 200
tapausta vuodessa ja vakavia oireilupäiviä
olevan lähes 400 000 vuodessa.”
Suurin osa terveysvaikutuksista aiheutuu pienhiukkasista, mutta myös otsonilla on oma
pienempi osuutensa. Pienhiukkasia ovat
suoraan palamisessa syntyvät hiukkaset,
sekä ilmassa rikkipäästöistä muodostuvat
sulfaatit ja typpipäästöistä muodostuvat nitraatit. Suomen pienhiukkaspäästöistä 11
prosenttia on peräisin liikenteestä.
Terveysvaikutusten yksikköarvoja muodostettaessa (euroa/sairauspäivä tai -tapaus)
otetaan huomioon oireiden kesto, vakavuus,
hoidon tarve, työ- ja toimintakyvyn ja elinvuosien menetys sekä oireista kärsivien ikäluokka.

Taulukko 2. Eri liikennemuotojen polttoaineperäisten päästöjen kustannukset
vuonna 2007, milj. euroa/vuosi (vuoden 2010 hinnoissa).
1 Ilmastonmuutosta lukuun ottamatta vaikutukset on laskettu vain merialueilla tapahtuvalle
vesiliikenteelle, sillä sisävesiliikenteen vaikutukset arvioitiin hyvin pieniksi.
2 Sisältää primääri- ja sekundäärihiukkasten vaikutukset.
3 Sisältää vain kauppamerenkulun vaikutukset.
4 Varovainen arvio perustuen puhdistuskutannuksiin.
Taulukossa on arviot tieliikenteen päästöjen vaikutuksista terveydenhoitokustannuksiin,
maatalouden ja metsätalouden tuottomenetyksiin, katupölyn puhdistuksesta ja polttoaineiden
tuotannosta aiheutuvat kustannukset.
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Yksikkökustannuksen osatekijöitä ovat muun
muassa hoitokustannukset, töistä poissaolot
ja menetetty hyvinvointi. Menetetyn elinvuoden arvona on käytetty 55 000 euroa,
mikä perustuu eurooppalaisiin tutkimuksiin ja
sen taso kuvastaa vaikutusten kohdentumista
työiän ylittäneeseen väestönosaan.

Katupölyn haitoista jatkotutkimuksia
Erityisesti keväisin kaupungeissa ongelmana
on katupöly, joka sisältää pienhiukkasten
lisäksi karkeampia hengitettäviä hiukkasia.
Hankkeessa tarkasteltiin vain karkealla tasolla katupölyn torjuntakustannuksia. Katupölyn pienhiukkaset sisältyivät tähän tarkasteluun. Katupölyn aiheuttamista vaikutuksista
sekä puhdistuskustannuksista on meneillään
tarkempia tutkimuksia.

1 Tätä arvoa sovelletaan CH4:lle tarkasteltaessa sen vaikutuksia otsonin muodostukseen.
Lisäksi CH4:llä on haittoja ilmastomuutoksen kautta, joten sen kokonaishaitaksi kaikilla
liikennemuodoilla muodostuu 807 euroa/tonni.
2 Sovelletaan kauppamerenkululle.

Taulukko 3.

Kokonaiskehitys ollut suotuisaa
Nyt julkaistussa päästökustannuslaskelmissa
uusittiin kymmenen vuotta sitten tehdyt laskelmat. Suomen tieliikenteen päästökustannuksiksi arvioitiin vuoden 2003 selvityksessä yhteensä 885 miljoonaa euroa, vuoden 2010
hintatasossa esitettynä, ilman katupölyä. Nyt
vastaava tulos on 682 miljoonaa euroa.
Kokonaiskehitystä voidaankin pitää suotuisana, sillä terveys- ja luontovaikutusten kustannukset ovat laskeneet. Sen sijaan ilmastonmuutoksen kustannukset ovat nousseet.
Vesiliikenteen päästökustannuksiksi arvioitiin
sekä aiemmin että nyt yhteensä 164 miljoonaa euroa, ilman vesistöön päätyviä jätteitä.
Myös rautatieliikenteen kustannuksiksi on
arvioitu sekä aiemmin että nyt noin 15 miljoonaa euroa. Vesi- ja rautatieliikenteen kustannusten pysyminen samana on sattumaa, sillä
tarkastelun kaikissa työvaiheissa on tapahtunut muutoksia. Niitä on niin päästöissä,
pitoisuuksissa, pitoisuuksien yhteyksissä vaikutuksiin ja haittojen taloudellisessa merkityksessäkin.
”Koska liikenteen kokonaismäärä on lisääntynyt 2000-luvulla, voidaan päästökustannusten vähenemistä ja ennallaan pysymistäkin
pitää suotuisana kehityksenä. Tekninen
kehitys on pienentänyt terveydelle ja luonnolle aiheutuvia haittoja jopa kompensoiden
suoritteiden lisääntymistä”, Gynther sanoo.
Erityisesti tieliikenteen terveysvaikutuksia
aiheuttavat hiukkaspäästöt ovat vähentyneet
ripeästi.

Hiukkasten (primäärihiukkaset), rikkidioksidin (SO2) ja typen oksidien (NOX) yksikköarvoissa on eroja eri liikennemuotojen ja liikenneympäristöjen välillä. Erityisesti tieliikenteen
hiukkasten yksikköarvoissa on suuriakin eroja eri liikenneympäristöissä (taulukko 3). Hiilivetyjen (HC) ja kasvihuonekaasujen (CO2, CH4 ja N2O) yksikkökustannukset ovat samat
kaikille liikennemuodoille eri liikenneympäristöissä.

Taulukko 2. Päästöjen yksikkökustannukset eri liikennemuodoilla, euroa/tonni
(vuoden 2010 hinnoissa).

”Tosin merkittävä tekijä haittojen arvon alenemisessa on se, että menetettyjä elinvuosia ei
arvotettu yhtä korkealle kuin aikaisemmin. Tekninen kehitys ei ole kyennyt vähentämään
liikenteen energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä yhtä hyvin kuin muita päästöjä.”
Gynther korostaa, että tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä voitaisiin hyödyntää myös muilla
sektoreilla kuin liikenteessä. ”Esimerkiksi teollisuudessa ja energiasektorilla on mahdollista
arvioida samaan tapaan energiansäästön tai uusiutuvan energian käyttöönoton vaikutuksia.” Samoin uusien teknisten ratkaisujen tai muiden toimintatapojen muutosten vaikutuksia
voitaisiin arvottaa.
Lea Gynther, Motiva, 040 768 8813,
lea.gynther@motiva.fi
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Balkanin ilmanlaatu
kaukana EU-tavoitteista
Balkanin niemimaan itsenäistyneet valtiot
pyrkivät saavuttamaan EU:n ympäristönormit. Ilmanlaadussa tämä tulee olemaan vaikeaa. Kosovon pääkaupungista Pristinasta
saadut ensimmäiset mittaustulokset osoit-

tavat ilmanlaadun erittäin huonoksi. Myös
Makedonian ilmanlaatu on vielä kaukana
tavoitteista. Nämä tiedot on saatu kahdessa juuri päättyneessä Ilmatieteen laitoksen
Balkan-projektissa.

Kosovo on Uusimaan kokoinen valtio Balkanin niemimaan keskellä, asukkaita maassa
on noin kaksi miljoonaa. Maan pääkaupungin
Pristinan asukasluku on 198 000 (378 asukasta/km²). Kaupungin rajanaapureina on
kuitenkin väkirikkaita kuntia, joten koko
seutukunnan asukasmäärä noussee ainakin

kolmeensataantuhanteen. Kaupunki sijaitsee
Kosovo-tasangolla (korkeus merenpinnasta
580 m) ja rajoittuu idässä Goljak-vuoristoon,
jonka korkein huippu kohoaa yli tuhanteen
metriin. Ilmanlaadun kannalta kaupungin erityispiirteitä ovat länsipuolella (5–10 kilometrin
etäisyydellä) sijaitsevat ligniittiesiintymät, joita
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Kuva 1. Näkymä Pristinan yli itäänpäin. Keskustan valkoinen mittauskoppi näkyy nurmikolla oikeassa
alaneljänneksessä. Katsojan selän
takana 5–10 kilometrin päässä ovat
ligniittiä hyödyntävät voimalaitokset.
Makedonia on Kosovon eteläinen
naapurivaltio. Skopje on Makedonian
suurin kaupunki ja hallinnollinen
keskus. Asukkaita kaupungissa on noin
500 000. Kaupunki sijaitsee Vardarjoen laaksossa, mutta yli tuhanteen
metriin kohoavat vuoret ympäröivät
kaupunkia kaakkoa lukuun ottamatta
kaikilla muilla ilmansuunnilla.
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Karkeasti voidaan arvioida, että
näissä Balkanin kaupungeissa on
siis neljästä kahdeksaan kertaa
korkeammat hiukkaspitoisuudet
kuin Suomessa.

hyödynnetään sähköntuotannossa kahdessa
suuressa voimalaitosyksikössä, sekä myös
pienpoltossa. Toinen silmiinpistävä piirre on
keskustan ruuhkainen liikenne ja osittain erittäin huonokuntoinen autokalusto.
Pristinassa oli toiminnassa kaksi ilmanlaadun mittausasemaa. Toinen näistä (olkoon
nimeltään Keskusta) sijaitsi aivan kaupungin keskustassa ministeriörakennuksen pihalla, suuren risteyksen läheisyydessä (42°39’35.03”
21° 9’25.81”). Tällä asemalta oli PM10-, PM2.5ja PM1 -mittauksia (Grimm Model 180) ajalta
1.6.2010 – 8.11.2011.
Toinen Pristinan mittausasemista sijaitsi Kosovon Hydrometeorologian laitoksen pihalla
(olkoon nimeltään Esikaupunki, 42°38’56.03”,
21° 8’13.00”) keskustan ulkopuolella. Tämän
aseman itäpuolella on peltoaukeaa, mutta
länsipuolella noin 100 metrin päässä on
vilkasliikenteinen ulosmenotie. Asemalta on
PM10 -mittaustuloksia (Sharp 5030) ajalta
15.1.2010–19.11.2011 eli lähes kahden
vuoden jaksolta.
Esikaupunki-asemalla oli myös instrumentit
kaasumittauksiin, mutta tulokset osoittautuivat käyttökelvottomiksi. Kosovon ilmanlaadun
seurantaa hoitaa yksi ihminen erittäin niukoilla
resursseilla ilman varaosia ja kulutustavaroita
ja -aineita. Hiukkasmittauksiakin vaivaa jatkuvat sähkökatkokset, jonka vuoksi mittausjaksojen kattavuudet jäävät valitettavan alhaisiksi
(Keskusta 56 prosenttia ja Esikaupunki 75
prosenttia). Pristinan hiukkasmittaustulokset
osoittautuivat kuitenkin fysikaalisesti varsin
uskottaviksi, vaikka kunnollista ylläpitoa niillä ei ollutkaan. Eri hiukkasfraktioiden suhteet Keskustassa oli järkevät, ja Keskustan
ja Esikaupungin välinen PM10-korrelaatio oli
korkea, samoin kuin pitoisuustasojen ero
oikeansuuntainen. Niinpä uskaltaudun niitä
tässä käyttämään Pristinan ilmanlaadun arviointiin.
Ilmanlaadun mittausasemat (Centar ja Karpos) ovat molemmat kantakaupungissa vilkkaasti liikennöityjen katujen varsilla. Lisätietoa

asemista ja mittauksista löytyy Makedonian ilmanlaatuportaalista (http://airquality.
moepp.gov.mk/?lang=en). Mittaustuloksia
(PM, SO2, NO2, CO, O3, VOC) on yhden vuoden ajalta 1.10.2011–30.9.2012.
Varaosien ja kulutustavaroiden puute vaivaa
myös Makedonian ilmanlaadun seurantaa,
mutta tässä käsitellyt upouudet asemat ovat
olleet Jari Waldenin kouluttaman makedonialaisen ilmanlaatutiimin (mm. Ljupco Grozdanovski ja Igor Atanasov) hyvässä hoidossa.
Instrumentit on jopa kalibroitu kerran mittausjakson aikana.
Pristinan mittausten huonosta kattavuudesta huolimatta Kuvasta 2 näkyy PM10pitoisuuksien selvä vuodenaikaisvaihtelu;
pitoisuudet ovat korkeimmillaan talvikaudella
marras-helmikuussa. Pitoisuustasot ovat
kuitenkin erittäin korkeat ympäri vuoden.
Mittausjaksojen PM10-keskiarvot olivat Pristinan Keskustassa 74 µg/m3 ja Esikaupungissa
50 µg/m3, Skopjen Centarin vuosikeskiarvo
oli 85 µg/m3 ja Karposin 74 µg/m3. Pristinan
ja Skopjen keskustoissa PM10-pitoisuustasot
ovat siis noin kaksinkertaiset vuosiraja-

arvoon verrattuna. Lisäksi on huomattava,
että Pristinan mittaussarjoista puuttuu kokonaan nuo korkeimmat talvikuukaudet. Pristinan Keskustassa mitatuista vuorokausista
66 prosenttia ylitti vuorokausiraja-arvon 50
µg/m3, mikä vastaa 241 ylitystä vuodessa.
Vastaavasti vuorokausiraja-arvon ylityksiä oli
Pristinan Esikaupungissa 135 kpl, ja Skopjen
Centarissa 204 ja Karpoksessa 173 vuodessa.
Ja vuorokausiraja-arvon ylityksiähän saisi olla
enintään 35 kappaletta vuodessa per asema.
Ihmisten terveyden kannalta huolestuttavaa
tässä on, että suurin osa (55–75 prosenttia) näiden asemien PM10-pitoisuudesta on
kooltaan pienhiukkasia. PM2.5 -keskiarvo
Pristinan Keskustassa oli 41 µg/m3, Centarissa 56 µg/m3 ja Karposissa 55 µg/m3. Ja
PM2.5 -pitoisuudethan pitäisi saada laskemaan
alle 25 µg/m3 vuoteen 2015 mennessä.

Myös typpidioksidi ylittää raja-arvon
Skopjesta on käytettävissä myös kaasujen
mittaustuloksia ja korkeita pitoisuuksia löytyi
myös niistä (Taulukko 1). Centarin ja Kar-

Kuva 2. PM10-pitoisuuksien vuorokausikeskiarvot Pristinassa (1.1.2010–19.11.2011) ja
Skopjessa (1.10.2011–30.9.2012). Kuvaan on merkitty myös vuorokausiraja-arvo ja
vuorokauden keskilämpötilat katkoviivalla (oikeanpuoleinen akseli).

Taulukko 1. Rikkidioksidin, typpidioksidin ja hiilimonoksidin pitoisuudet Skopjessa.
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poksen rikkidioksidipitoisuudet (vuosikeskiarvot 11 ja 8 µg/m3) eivät ylitä raja-arvotasoa,
kuten ei myöskään hiilimonoksidipitoisuudet.
CO-pitoisuudet ovat kyllä varsin korkeat
suhteessa NOX-pitoisuuksiin, joten on varsin
mahdollista, että niihin vaikuttaa liikenteen
lisäksi pienpolton päästöt. Typpidioksidille
sekä vuosikeskiarvon että tuntipitoisuuden
raja-arvot ylittyivät selvästi.

maissa. Pristinassa ensimmäinen toimi liittyy
ilmiselvästi 30–40 vuotta vanhojen ligniittivoimaloiden sulkemiseen ja/tai uusimiseen
ja ylipäänsä koko energianjakelujärjestelmän
modernisointiin. Vaikka tämä onnistuisi, ongelmaksi jäävät edelleen liikenteen päästöt,
jotka nekin ovat suuret. Skopjen sijainti
laaksossa korkeiden vuorten ympäröimänä
aiheuttaa oma erityisen ongelmansa. Ilmanlaadun parantaminen hyväksi näissä oloissa
tulee edellyttämään jopa tavallista tiukempaa
päästöjen hallintaa.

Suuria lähipäästöjä
Pristinan korkeisiin hiukkaspitoisuuksiin vaikuttaa epäilemättä läheisten ligniittivoimaloiden päästöt (Kuva 3). Keskustan asemalla
korkeimmat PM2.5-pitoisuudet (keskimäärin
48 µg/m3) tulevat juuri länsisuunnasta, jossa
sijaitsevat ligniittikaivokset ja voimalat. Lähes
yhtä korkeat pitoisuudet tulevat läheisen
risteyksen suunnasta, koillisesta.

Kuva 3. PM2.5-pitoisuuksien riippuvuus
tuulensuunasta Pristinan Keskustaasemalla.

Katso lisätietoja Makedonian ja Kosovon
Twinning-hankkeista Sari Lapin artikkelista
tässä lehdessä.

Skopjessa ei ole yhtä merkittäviä yksittäisiä
pistepäästölähteitä, ja pitoisuuksiin vaikuttaa
suhteellisesti enemmän liikenne ja pienpoltto. Skopjen molemmat asemat ovat liikenneasemia ja niillä voidaankin nähdä NO- ja
CO -pitoisuuksissa selvä liikenteen päästöjen
aiheuttama pitoisuuksien kohoaminen aamukuuden jälkeen (Kuva 4). Samoin aikoihin
kohoavat myös PM10- ja PM2.5 -pitoisuudet
vain hieman loivemmin. Lähipäästöillä on siis
pienhiukkasten pitoisuuksiinkin merkittävä
vaikutus. Iltapäivällä kolmen–neljän jälkeen
hiilimonoksidi ja hiukkaset alkavat kuitenkin uudelleen jyrkästi nousta, ja saavuttavat
koko vuorokauden maksimipitoisuudet illalla kymmenen aikaan. Typpimonoksidilla ei
vastaavaa iltamaksimia esiinny. Hiukkasten ja
hiilimonoksidin voimakkaaseen iltamaksimiin
vaikuttaa liikenteen lisäksi todennäköisesti
myös kaupungissa yleinen pienpoltto. Pienhiukkaspitoisuudella on myös erittäin korkea
perustaso, alle 40 µg/m3 ei mennä koko
päivänä kummallakaan asemalla. Vastaavissa
tarkasteluissa Suomen kaupungeissa PM2.5perustaso pyörii välillä 5–10 µg/m3. Karkeasti voidaan arvioida, että näissä Balkanin
kaupungeissa on siis neljästä kahdeksaan
kertaa korkeammat hiukkaspitoisuudet kuin
Suomessa.

Ilmanlaadun parantaminen vaikeaa
Sekä Pristinassa että Skopjessa pienhiukkasten pitoisuudet ovat sietämättömän korkeita.
Ilmanlaadun parantaminen EU-kuntoon tulee olemaan vaikeaa ja kallista molemmissa

Kuva 4. Hiukkasten, typpimonoksidin ja hiilimonoksidin (oikea akseli) pitoisuuksien
vuorokausivaihtelu Centarin ja Karpoksen asemilla Skopjessa.
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Ilmatieteen laitos
kehitti ilmanlaadun
seurantaa Balkanilla
Ilmatieteen laitos on ollut viime
vuosina aktiivisesti kehittämässä ilmanlaadun seurantaa ja
hallintoa Balkanilla. IL on ollut
mukana ilmanlaatuun liittyvissä projekteissa Makedoniassa,
Kroatiassa ja Kosovossa. Tänä
syksynä päätökseen saatiin kaksi
projektia Balkanilla, toinen liittyen Makedonian keskus- ja paikallishallinnon kapasiteetin kasvattamiseen ilmanlaadun saralla
ja toinen Kosovon ympäristöhallinnon kehittämiseen mukaan
lukien ilmanlaadun seuranta.
EU tukee Länsi-Balkanin maita mahdollisina tulevina EU:n jäsenmaina
julkisen hallinnon kehittämisessä
muun muassa Twinning-hankkeiden
muodossa. Twinning-hankkeiden tarkoitus on viedä jäsenmaiden tarjoamaa asiantuntija-apua EU:n hakijamaiden sekä naapurimaiden hallinnon
ja lainsäädännön kehittämiseen. Ilmatieteen laitos on toteuttanut Balkanilla
neljä ilmanlaatuun liittyvää Twinninghanketta yhteistyössä muiden suomalaisten ja EU:n jäsenmaiden asiantuntijalaitosten kanssa.

Kaksi onnistunutta projektia Makedoniassa

Hankkeissa on kehitetty maiden lainsäädäntöä vastaamaan EU:n
säädöksiä sekä avustettu maita lainsäädännön toimeenpanossa. Ilmanlaadun hallinnon ja seurannan kehittäminen on tärkeää Länsi-Balkanin
maille, ei ainoastaan EU:n asettamien vaatimuksien vuoksi, mutta
myös ihmisten terveyden suojelemiseksi, sillä ilmanlaadun epäpuhtauksille asetetut raja-arvot ylittyvät Balkanilla laajalti.

Ilmatieteen laitos on kehittänyt ilmanlaadun hallintoa Makedoniassa
kahdessa Twinning-projektissa, joista jälkimmäinen loppui lokakuussa
2012. Projektissa oli Ilmatieteen laitoksen lisäksi mukana SYKE, VTT,
Kuopion kaupunki, Umweltbundesamt Itävallasta ja Ministry for the
Environment, Land and Sea Italiasta. Pääedunsaaja Makedoniassa oli
Ministry of Environment and Physical Planning.
Projektin aikana lainsäädännön kehittämisen lisäksi koulutettiin paikallisia asiantuntijoita ympäristöministeriöstä, muista keskushallinnon asiantuntijalaitoksista sekä kunnista ilmanlaadun lainsäädännön
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toimeenpanoon. Vuosien aikana Makedoniaan on luotu varsin kattava ilmanlaadun seurantaverkko, jota ylläpitää ympäristöministeriö.
Twinning-projektien tuella on tehty merkittävää työtä mittausten laadun parantamiseksi alkaen laitteiden huolto- ja kalibrointikoulutuksesta
kalibrointilaboratorion laatujärjestelmän kehittämiseen. Koulutusta annettiin lisäksi datan käsittelyyn ja raportointiin sekä muihin ilmanlaadun arviointimenetelmiin liittyen. Osana projekteja kehitettiin myös
päästöjen leviämismallinnuskapasiteettia ilmanlaadun arvioinneissa.
Nykyisin ministeriöllä on käytössä Ilmatieteen laitoksen kehittämiä paikallisen ja alueellisen mittakaavan leviämismalleja, joita käytetään aktiivisesti ilmanlaadun arvioinneissa. Projektien tuloksena Makedoniassa
on osaamista tuottaa maan kattavaa luotettavaa ja vertailukelpoista
ilmanlaatutietoa, joka vastaa hyvin pitkälle EU:n lainsäädännön vaatimuksia ilmanlaadun seurannalle.

Tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia ilmanlaadun
saralla Balkanilla
Twinning-projektien tuella on saavutettu merkittävää kehitystä näiden
Balkanin maiden ilmanlaadun hallinnossa ja seurannassa. Maissa on
tekniset mahdollisuudet tuottaa luotettavaa tietoa ilmanlaadusta ja
suurelta osin täyttää EU:n lainsäädännön velvoitteet. Haasteena näissä
maissa on riittävien resurssien turvaaminen lainsäädännön toimeenpanoon. Makedoniassa ja Kosovossa kaivataan lisää henkilöresursseja
esimerkiksi ilmanlaadun seurantajärjestelmien ylläpitoon, tiedon käsittelyyn ja raportointiin sekä ilmanlaadun parantamiseen tähtäävien
suunnitelmien laatimiseen ja toimeenpanoon. Etenkin Kosovossa on
tarvetta henkilöstön lisäkoulutukseen ilmanlaadun seurantaan liittyen.
Lisäksi haasteena on taloudellisten resurssien turvaaminen, jotta pystyttäisiin varmistamaan esimerkiksi ilmanlaadun mittausverkkojen jatkuva operatiivinen toiminta.

Syksyllä loppuneen projektin tärkeimpiä saavutuksia oli ilmanlaatutiedon saatavuuden lisääminen muun muassa maahan kehitetyn
ilmanlaatuportaalin kautta. Ilmanlaatuportaaliin päivittyy tunneittain
tieto ilman epäpuhtauksien pitoisuuksista mittausasemilla, josta tieto
on saatavilla sekä pitoisuuksien lukuarvoina että ilmanlaatuindeksinä.
Lisäksi portaalista löytyy historiallista ilmanlaatudataa, tietoa ilmanlaadun epäpuhtauksista ja niiden terveysvaikutuksista, lainsäädännöstä ja
päästöistä. Portaalin välityksellä annetaan myös varoituksia tilanteissa,
joissa ilman epäpuhtauksien pitoisuudet nousevat tasolle, jolla voidaan
arvioida olevan vaikutuksia ihmisten terveyteen (Portaali löytyy osoitteesta http://airquality.moepp.gov.mk).

Suomalaisten asiantuntemuksen tuella on pyritty lisäämään ilmanlaatuun liittyvää tietoutta kansalaisille ja päätöksentekijöille. Yhtenä
pyrkimyksenä on ollut vakuuttaa päätöksentekijöitä ilmanlaadun
seurannan ja parantamisen välttämättömyydestä, koska näissä maissa
ilmanlaatu on tasolla, jolla on kiistämättömiä vaikutuksia kansalaisten
terveyteen. Tavoitteena on turvata resursseja ilmanlaadun seurantaan
tietouden lisääntymisen myötä.
Balkanilla on hyviä mahdollisuuksia tehdä myös maiden välistä
yhteistyötä ilmanlaadun seurannan saralla, koska ongelmat ovat maissa
hyvin samankaltaisia ja alueellinen vaikutus ilmanlaatuun on merkittävä.
Kosovon ja Makedonian projektien aikana maiden välistä yhteistyötä
vahvistettiin muun muassa kalibrointikoulutuksen muodossa. Tästä
on hyviä mahdollisuuksia jatkaa yhteistyöhön esimerkiksi ilmanlaadun
seurannan osalta.

Projektin aikana laadittiin myös maan ensimmäinen ilmanlaadun
parantamiseen tähtäävä suunnitelma paikallistasolla. Suunnitelmien
teko on Makedoniassa välttämätöntä, koska ilman epäpuhtauksien
pitoisuudet ylittävät raja-arvot etenkin hiukkasten osalta. Tämä ensimmäinen suunnitelma sisältää lyhyt- ja pitkäaikaisia toimenpiteitä, joiden
tavoitteena on saada epäpuhtauksien pitoisuudet laskemaan pysyvästi
raja-arvojen alle.

Tulevaisuudessa Makedonialla, Kosovolla ja muilla Balkanin mailla on
edelleen tarvetta tuelle ilmanlaadun hallinnon kehittämisessä. Suomalaiseen asiantuntemukseen ollaan maissa oltu hyvin tyytyväisiä ja mahdollisuuksia yhteistyöhön ilmanlaadun saralla Balkanilla varmasti riittää.
Vaikka Twinning-projekteissa kehitetään edunsaajamaan viranomaisten toimintaa, on projekteihin osallistuminen ollut myös suomalaisille
asiantuntijoille ja laitoksille hyvin antoisaa. Suomalaisten asiantuntijoiden mukaan projekteihin osallistuminen on tuonut uusia haasteita
ja näkökulmia omaan työhön sekä myös mahdollisuuden oppia uuttaa
maissa, joissa ilmanlaadun hallinto on vielä kehitysvaiheessa.

Twinning-projektissa kehitettiin ilmanlaadun
seurannan perustaa Kosovossa
Tämän vuoden syksyllä saatiin päätökseen Twinning-projekti myös
Kosovossa, missä Ilmatieteen laitos kehitti ilmanlaadun seurantajärjestelmää. Tarve ilmanlaadun seurannalle on suuri myös Kosovossa, sillä
ilmanlaatu on erittäin huono etenkin talvisin. Projektissa kehitettiin
Kosovon ilmanlaadun seuranta- ja raportointijärjestelmää vastaamaan
paremmin EU:n vaatimuksia. Keskiössä oli kosovolaisten ilmanlaadun
asiantuntijoiden kouluttaminen ja opastaminen ilmanlaadun seurantamenetelmien käytössä ja ylläpidossa sekä ilmanlaatutietojen raportoinnissa EU:lle. Projektin aikana Kosovo raportoi ensimmäistä kertaa
ilmanlaatutietoa EU:lle.
Projektissa mukana olivat myös Itävalta (Umweltbundesamt) ja Latvia (LEGMC eli Latvian ympäristö, geologian ja hydrometeorologian
laitos). Kosovosta mukana olivat Ministry of Environment and Spatial
Planning, Kosovo Environment Protection Agency ja Kosovo HydroMeteorological Institute.
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Pia Anttila, erikoistutkija
Ilmatieteen laitos

Pohjoinen puhtaus
Lapin alueen ilmanlaatu, maaperä, kasvillisuus ja eliöstö ovat ennätyspuhtaita. Nämä tiedot ilmenevät uudesta
Acta Lapponica Fenniae 24 – Pohjoinen puhtaus -teoksesta. Teokseen on koottu Lapin ympäristöseurantojen tuloksia neljältä vuosikymmeneltä.

R

Kirjan sähköinen versio on ladattavissa osoitteessa:
www.lapintutkimusseura.fi/?q=julkaisut

ajut maanmuokkaukset, radioaktiivinen laskeuma ja Kuolan
metalliteollisuuden päästöt ovat koetelleet Lapin ainutlaatuista
luontoa. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan kuitenkin ihmisen
toiminnasta aiheutuneet ympäristömuutokset ovat
jääneet pääsääntöisesti pienialaisiksi ja väliaikaisiksi. Laajat aineistot osoittavat, että kuluneiden
vuosikymmenten aikana on menty luonnon tilan kannalta yhä parempaan suuntaan. Lappia
voidaankin hyvällä syyllä pitää Euroopan puhtaimpana kolkkana.
Puhdas hengitysilma on yksi Lapin arvokkaista
luonnonantimista. Kuolan päästöistä kulkeutuu
ajoittain Suomen puolelle saasteita, mutta huippupitoisuudetkin jäävät kauaksi terveydelle
haitallisesta tasosta.
Pelätty orgaanisten ympäristömyrkkyjen kertyminen arktiselle alueelle ei ainakaan vielä näy
Lapin luonnossa. Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuus vaikutti Lapin ympäristön
säteilytasoon vain muutaman vuoden ajan.
Raskasmetallien ja radioaktiivisten aineiden
suhteen Lapin maaperä on erittäin puhdasta
samoin kuin pinta- ja pohjavedet. Kaikesta
tästä seuraa, että Lapista löytää Euroopan
puhtaimmat marjat, sienet, kalat, porot ja
muut riistaeläimet.
Lappi luo -työohjelman ja Lapin tutkimusseuran julkaisema Pohjoinen puhtaus
-kirja tarjoaa faktatietoa muun muassa
elinkeinonharjoittajille, jotka hyödyntävät
lappilaista luontoa toiminnassaan.
Kirja syntyi Ilmatieteen laitoksen, Geologian tutkimuskeskuksen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, Metsäntutkimuslaitoksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sekä Säteilyturvakeskuksen yhteistyönä.
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Henna Isherwood
Myynti- ja markkinointijohtaja
Dekati Oy

Dekati valmistaa
pienhiukkasmittalaitteistoja
D

ekati Oy sai
alkunsa silloisen Tampereen Teknillisen Korkeakoulun aerosolifysiikan
tutkimusryhmästä,
jossa pienhiukkasia
ja niiden mittausteknologioita tutkittiin ja
kehitettiin. Tamperelainen Dekati Oy
toimittaa laadukkaita pienhiukkasmittalaitteistoja kansainvälisille markkinoille.
Sloganinsa ”Excellence in Particle Measurements” mukaisesti Dekati valmistaa
luotettavia ja laadukkaita pienhiukkasmittausjärjestelmiä asiakkaille ympäri maailmaa.
Ensi vuonna yritys juhlii 20-vuotista taivaltaan, johon mahtuu paljon erilaisia tuotteita, mittaussovelluksia ja asiakkaita. Tällä
hetkellä yritys työllistää 20 henkilöä Tampereella, missä laitteet myös valmistetaan
ja kalibroidaan. Tämän lisäksi yrityksellä on
lähes 30 jälleenmyyjäyritystä ympäri maailmaa ja myynnistä meneekin tällä hetkellä yli
90 prosenttia vientiin. Viime vuonna Dekatin
suurimmat myyntimaat olivat Aasiassa, missä
kiinnostus ilmansuojeluun ja päästöjen rajoittamiseen on kasvanut voimakkaasti viimeisen
vuosikymmenen aikana.
Dekatin nykyiseen tuotevalikoimaan kuuluu
paljon erilaisia mittalaitteistoja pienhiukkasten
mittaamiseen. Yritys tunnetaan ehkä parhaiten ELPI™ -mittalaitteesta eli sähköisestä
alipaineimpaktorista (Electrical Low Pressure Impactor), jolla voidaan mitata ilmassa

Dekatilaisia Tampereella. Tampereen Teknillisen Korkeakoulun aerosolifysiikan
tutkimusryhmässä alkunsa saanut yritys työllistää 20 henkilöä.

leijuvien pienhiukkasten kokojakaumaa ja
konsentraatiota reaaliaikaisesti. Vuonna 2010
Dekati lanseerasi uuden, nykyaikaisemman ja
kehittyneemmän version ELPI™ -laitteesta,
ja kaikkien vuosien jälkeenkin ELPI+™ on
edelleen yksi yrityksen kulmakivistä. ELPI™:ä
on myyty jo yli 400 kappaletta, ja ELPI+™:n
lisäksi tuotevalikoimaan on vuosien varrella
tullut paljon muita mittalaitteita sekä näytteenottolaitteistoja erityisesti päästöjen mittaamiseen.
Dekati ei kuitenkaan valmista ja kehitä laitteistoja ainoastaan päästömittauksiin. Suuri
osa Dekatin henkilöstöstä työskentelee
edelleen tuotekehityksen parissa ja yrityksen tavoitteena on ollut tuoda joka vuosi
markkinoille jotain uutta. Dekatilla on osaamistaa niin mekaniikka-, elektroniikka- kuin
ohjelmistosuunnittelussakin, mutta suuri osa
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tuotekehityksestä tehdään yhteistyössä alan
tutkimuslaitosten kanssa.
Dekati osallistuu myös kansainvälisiin standardointityöryhmiin, joissa mietitään hiukkasten mittaamiseen liittyviä asioita. Tutkimustyö
ja uuden tiedon saaminen on tärkeää myös
Dekatille ja tämän vuoksi yritys ottaa osaa erilaisiin tutkimushankkeisiin ja kehitysohjelmiin,
kuten Cleen ja Nanodevice. Viime vuonna
Dekatin tuotevalikoima laajeni BOLAR™
-laitteella (Bipolar Charge Analyzer), joka on
suunniteltu erityisesti lääketeollisuuden tarpeita varten. Laite mittaa inhaloitavien lääkehiukkasten bipolaarista varaustilaa viidessä
eri hiukkaskokoluokassa. Laite on kehitetty
yhteistyössä kansainvälisen lääkevalmistajan,
TTY:n ja Ilmatieteenlaitoksen kanssa.

4 / 2012

Yrityksen toiminnan alkuaikoina suurin osa
myydyistä laitteista meni autoteollisuuden
käyttöön, mutta nykyään painopiste on
voimalaitospäästöjen mittaamisessa ja ilmanlaadun monitoroinnissa. Asiakkaiden mittaussovellukset ovat kuitenkin hyvin erilaisia
ja uusia tarpeita ilmenee jatkuvasti. Haastavan markkinasta tekee se, että päästörajoitukset, säädökset sekä mittausstandardit
vaihtelevat paljon maittain ja sovellusaloittain.
Lisäksi eri sovelluskohteiden mittausolosuhteet ja vaatimukset poikkeavat toisistaan paljon. Esimerkiksi voimalaitospäästöpuolella

lääkkeiden etu on pienemmissä lääkkeiden
annoskoissa ja näin ollen pienimmissä sivuvaikutuksissa ja lähes välittömässä vaikutuksessa.
Ulkoilmahiukkasten tutkimuksessa on myös
viime aikoina saatu uutta merkittävää tietoa
ELPI™ -mittauksilla, joissa hiukkasten olomuotoa on tutkittu sekä ulkoilmassa että
laboratoriokammiossa. Pienten orgaanisten
hiukkasten (SOA) on havaittu olevan olomuodoltaan kiinteitä, vaikka tähän asti orgaanisten aineiden on oletettu olevan neste-

BOLAR™ ja ELPI+™.

asiakaskuntaan kuuluu tutkimuslaitosten
lisäksi viranomaistahoja, energiayhtiöitä, polttoaineiden tuottajia sekä savukaasujen puhdistin- ja suodatinvalmistajia. Mittausmarkkinat vaihtelevat paljon myös maittain, esimerkiksi Pohjois-Euroopassa on tutkittu paljon pienpolton aiheuttamia hiukkaspäästöjä
ja toisaalta Kiinassa polttotutkimus keskittyy
paljolti vielä hiilen polton tutkimiseen.

mäisiä ulkoilmassa. Tämä uusi tieto muuttaa
merkittävästi tietämystä pienhiukkasten ominaisuuksista ja toiminnasta. Hiukkasen olomuodolla on suuri merkitys esimerkiksi hiukkasen vedenottokykyyn, joka puolestaan
vaikuttaa pilvenmuodostukseen ja siten edelleen ilmastoon. On mielenkiintoista, miten
vuosia käytössä olleilla mittalaitteilla voidaan
edelleen löytää uusia merkittäviä tutkimustuloksia.
Dekatin vahvuuksiin on aina kuulunut hyvä
osaaminen hiukkasmittauksen eri osa-alueilla, vaikka yhä laajeneva mittaussovelluskenttä
tuokin työhön omat haasteensa. Dekatin
henkilöstö on korkeasti koulutettua, ja yrityksen filosofiaan on aina kuulunut asiakkaiden
auttaminen ja tukeminen eri mittaussovelluksissa, mittaussysteemien suunnittelussa
ja ongelmien ratkaisussa. Pienen yrityksen
vahvuuksiin kuuluu myös joustavuus, joka
yhdistettynä vahvaan osaamiseen mahdollistaa hyvinkin yksilöllisten ja vaativien mittauskohteiden toteuttamisen. Yritys järjestää
myös hiukkasmittauskoulutusta ja tarjoaa
näin asiakkaiden mittauksiin luotettavuutta ja
asiantuntemusta. Eniten Dekati saa asiakkailtaan kiitosta luotettavista ja hyvin pitkäikäisistä
tuotteistaan sekä nopeasta ja asiantuntevasta tuotetuesta. 20 vuotta menestyksellisesti hyvin spesifisellä ja kehittyvällä alalla toimineelle yritykselle
kestävät tuotteet ja tyytyväiset
asiakkaat ovatkin kunnia-asia.

ELPI+™ voimalaitosmittauksissa Saksassa.

Vanhojen hiukkasmittaussovellusalojen rinnalle on viime vuosien aikana noussut myös
uusia. Yksi uusimmista tulokkaista on sisäilmanlaadun monitorointi ympäristöissä, joissa
työntekijät altistuvat pienhiukkasille. Pienhiukkasten terveysvaikutuksia on viime aikoina
tutkittu paljon ja alan uutena haasteena on
nanohiukkasia tuottava teknologia, jossa
nanohiukkaset valmistetaan keinotekoisesti
tiettyä tarkoitusta varten ja siksi hiukkasten
materiaalit hyvin erilaisia. Hiukkasia hyödynnetään nykyään enenevässä määrin myös
lääketeollisuudessa, jossa inhaloitavien lääkkeiden kehitys on nousussa. Inhaloitavien
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Kerttu Kotakorpi
Sihteeri, ISY ry

Energiatehokkuutta
lumituiskussa

T

änä vuonna ISY:n syysseminaaria,
syyskokousta ja pikkujouluja vietettiin ABB:n Tellus-talossa 29.11.
Luonto loi tilaisuuteen sopivan maiseman
juuri edellisenä päivänä alkaneen lumituiskun
muodossa ja kyseisenä iltana lunta tuprutti
myrskytuulen saattelemana. Silti paikalle oli
päässyt parikymmentä isyläistä.
Päivä alkoi hyvin mielenkiintoisella energiatehokkuutta käsittelevällä seminaarilla. Ensimmäisen puheenvuoron piti Miimu Airaksinen
VTT:ltä. Hän kertoi rakennusten energiatehokkuuden uusista määräyksistä, miten rakennuksien eri energiamuotojen käyttöä
voidaan ohjailla suunnitteluvaiheessa. Tulevaisuudessa tähdätään kohti nollaenergiataloja, mutta niiden määrittely on vielä hukassa.
Etenkin Suomen ilmasto tuo määrittelyyn
omat haasteensa, kuten tuonakin päivänä
nähtiin.

myös muita toimistoja vähentämään energiankulutustaan, ja näin on jo käynytkin.
Toimistoista siirryttiin kotisohville, kun ABB:n
Lasse Mäkinen esitteli energiatehokasta
tekniikkaa asumiseen. Hänen esittelemänsä
KNX-taloautomatiikka on tarkoitettu uusiin
kohteisiin, mutta käytännössä lämmön ja
valojen säätöä voitaisiin harjoittaa kodeissa jo
nyt entistä enemmän. Varsinkin mahdollisuus
seurata omaa kulutusta on innostanut monia
energiansäästöön.
Kodeista siirryttiin takaisin työpaikoille ja teollisuuteen, missä voidaan säästää yksinkertaisilla ratkaisuilla valtavat määrät energiaa.
Asiaa esitteli ABB:n Erja Saarivirta. Hän selvittelee energiatehokkaita ratkaisuja teollisuuden tarpeisiin, ja niitä onkin usein helppo
löytää – ja saada säästöjä aikaiseksi. Energianhinnan noustessa kiinnostus energiatehokkuutta kohtaan tulee jatkuvasti kasvamaan

Seuraavaksi Jari Viinanen esitteli omaa työmaataan, Helsingin Ympäristötaloa, joka on
Suomen vähiten energiaa kuluttava toimisto.
Talo on alun perin suunniteltu energiapihiksi
automatiikan ja älykkäiden ratkaisujen avulla,
mutta monessa muussa paikassa voitaisiin
hyödyntää jo nyt osin samoja toimintatapoja
– sammuttaa tarpeettomat laitteet, hyödyntää
luonnonvaloa, kannustaa käyttämään portaita
hissin sijaan, lista on loputon. Tulevaisuudessa Helsingin esimerkin toivotaan innostavan

teollisuuden parissa. Lopuksi Veikko Ruohonen esitteli tapauksen Hanasaaresta, missä
vanhentuvaa tekniikkaa korvaamalla saatiin
aikaiseksi valtava energian säästö.
Seminaari nostatti paljon kysymyksiä, ja vilkkaan keskustelun jälkeen päästiin aloittamaan
ISY:n syyskokous. Kokouksessa valittiin yhdistykselle uusi hallitus, joka vuonna 2013
näyttää tältä:
Uusi puheenjohtaja:
Kaarle Kupiainen (Suomen
ympäristökeskus)
Uusi varapuheenjohtaja:
Katja Lovén (Ilmatieteen laitos)
Uudet hallituksen jäsenet:
Petteri Huuska (Helsingin kaupungin
ympäristökeskus),
Sari Siitonen (Gasum Oy),
Antti Tohka (Metropolia),
Jukka Makkonen (Energiateollisuus ry)
Hallituksessa jatkavat:
Ari Männikkö (DHL), Laura Sokka
(VTT), Anu Kousa (HSY), Kari Wellman
(Gerente Oy).

Päivä päättyi ABB:n tarjoamaan illalliseen sekä
mukavaan illanviettoon saunan ja päivänpolttavien keskustelunaiheiden parissa.

Kiitokset väistyvällä hallitukselle vuodesta 2012 ja lämpimästi tervetuloa
uudet jäsenet!
Kiitos myös ABB:lle järjestelyistä sekä
kaikille mukana olijoille!

Suomen vähiten energiaa kuluttava
toimisto, Helsingin Ympäristötalo.
Kuva: Martin Lodenius.
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Abstracts
Emissions of Residential Wood
Combustion in Urban and Rural Areas
of Finland
Residential wood combustion is a major cause of harmful particulate matter (PM)
emissions. The location of the emissions has a significant effect on the population
exposure to the particulate matter. Therefore, spatial assessment of the emissions is
vital. In a thesis done in Finnish Environment Institute the fine particulate emissions
of residential wood combustion, its spatial variation, differences between residential
area types and possible reduction methods in Finland was assessed and modelled.
The emissions were found to comprise about fourth of the total emissions of Finland
in 2005. Supplementary wood heating, i.e. stoves and masonry heaters, caused 70
percent of the emissions. Urban areas comprised 43 percent of the emissions. Main
part, 80 percent, of the total population exposure was caused by stoves and masonry
heaters in the urban areas. Therefore, the emissions reduction methods should be
targeted into these appliances in these areas. A viable way to reduce the emissions
in the short term could be to affect the operational practices through an information
campaign or legislation measures. A slower method is the renewal of the appliances
with newer models with lower emissions. In the future, more studies with combined
health and climate effect assessment of residential wood combustion are needed.
Ville-Veikko Paunu
Research Engineer, Finnish Environment Institute (SYKE)
Mechelininkatu 34a, P.O. Box 140
FI - 00251 HELSINKI, Finland, +358 40 8447791 (mobile)
ville-veikko.paunu@ymparisto.fi

Baltic Biogas Bus
AThe Baltic Biogas Bus project has been
running for three years. To share lessons
learnt and conclusions, the project partners
have compiled the project documentation,
“Biogas – the natural choice for city buses”.
Apart from depicting the project and its
partners, the project documentation also
contains an introduction to more than 30
reports produced during the course of the
project.
Results from the project show that biogas
buses are the best choice for urban public
transport to lower emissions of greenhouse
gases and improve inner city air quality
while creating energy autonomy and more
sustainable jobs. Financially, biogas as
a fuel can compete with diesel in public
transportation. When environmental costs
are included, biogas is without doubt the
best fuel available.

Baltic Biogas Bus -project’s results and
reports available in here:
www.balticbiogasbus.eu/web
Matti Kytö, Principal Scientist, VTT
PO Box 1000, 02044 VTT,
matti.kyto@vtt.fi, tel. +358 20 7225513
Mona Arnold, Principal Scientist, VTT
PO Box 1000, 02044 VTT,
mona.arnold@vtt.fi,
tel. +358 20 7225289
Tuula Kajolinna, Research Scientist, VTT
PO Box 1000, 02044 VTT, tuula.
kajolinna@vtt.fi, tel. +358 20 7225739
Timo Murtonen, Senior Scientist, VTT
PO Box 1000, 02044 VTT,
timo.murtonen@vtt.fi,
tel. +358 20 7225524
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Balkan air
quality far from
the objectives
of the EU
The small independent states of
western Balkan are striving to meet
the environmental standards of the
EU. The new results of air quality
monitoring show that for Kosovo and
Macedonia this will be very difficult.
In the cities of Pristina and Skopje
the concentrations of fine particles
are presently more than twice as
high as the limit values set for the
protection of human health. The
local sources of pollution include
traffic, small scale combustion and
especially in Pristina inefficient
electricity production in outdated
lignite-fired power plants. In Skopje
topography and meteorological
conditions further aggravate the air
quality problems, and perhaps more
than standard pollution reductions
are needed in order meet good air
quality.

Pia Anttila
Senior Research Scientist
Finnish Meteorological Institute
P.O. BOX 503
FI-00101, HELSINKI
FINLAND
+358 50 3686420
pia.anttila@fmi.fi
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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
Ilmanlaadun mittalaitteet
ja järjestelmät
mittalaitteet- ja järjestelmät

Teledyne Api, Verewa, Baseline Mocon, Tekran, Siemens
Ruosilantie 15
00390 Helsinki
Puh. 0207 433 730
www.ppmsystems.fi

Sintrol Oy
Ruosilantie 15
00390 Helsinki
Puh. 09 561 7360
www.ppmsystems.ﬁ

Teledyne Api, Verewa, Baseline Mocon, Tekran, Siemens

Ilmansuojelu 2/2009
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Kivipöytälänkuja 2
33920 Pirkkala
Puh/fax: 03-2664396



Kaupunki- ja aluemallit



Myös hajut, pakokaasut ja tiepöly



Bioindikaattorit. PM10 -,TSP-mittaus



Luvat, päästöraportoinnit, -laskenta

email: ari.tamminen@enwin.fi
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www.enwin.fi
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email: ari.tamminen@enwin.fi
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fax. 010-820 1103
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www.enwin.fi
e-mail: sales@labtronic.fi
www.labtronic.fi

elektroniikkaa
teollisuudelle ja tieteelle

Säteily, partikkeli ja
ympäristömittalaitteet
SMPS APS
TSI
®
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range

Professional Radon Monitoring

CPC

UFP

Sinikellonkuja 4, 01300 Vantaa
010-820 1130

fax. 010-820 1103

e-mail: sales@labtronic.fi

www.labtronic.fi

KONTRAM OY, Tuupakantie 32 a, 01740 Vantaa. Puh. (09) 8866 4500, faksi (09) 8866 4599
e-mail: analyysi@kontram.fi, www.kontram.fi
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Hyvää joulun aikaa!
Kiitos kuluneesta vuodesta
ja onnellista uutta
vuotta 2013!
Toivottaa Ilmansuojeluyhdistys ry
Merkitse jo kalenteriin:
Ensi vuonna luvassa:
- Kevätkokous ja tutustumiskäynti Lahden Kymijärvi 2
voimalaitokseen 21.3.
- Ryhmämatka Pariisiin 25.–28.4. Tutustumiskohteina ainakin
IED, asialistalla energia-, ilmasto- ja ilmansuojelukysymyksiä.
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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
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