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Pääki r j o i t u s

Maailma muuttuu,
muutummeko mukana?

S

itran selvitys siitä, kuinka selvitä
neljä astetta lämpimämmässä
maailmassa kohahdutti loppuvuodesta. Pia Tynys tiivistää sen pääpiirteet sivulla 8. Kuvitellusta joulunajasta vuonna 2080 liikkeelle lähtevä
raportti on murheellista luettavaa.
Paikoin teksti on kuin tulevaisuuteen
sijoittuvan elokuvan käsikirjoitusta.
Sellaista, mikä ei aiemmin juuri ole
julkiseen keskusteluun noussut, ovat
ilmastonmuutoksen vaikutukset yhteiskunnan sisäisiin rakenteisiin: eriarvoisuuden lisääntymiseen ja yhteiskuntarauhan särkymiseen. On jo aikakin
saada yleiseen keskusteluun tällaista
kouriintuntuvaa konkretiaa, vaikkakin
kuvitteellista, siitä, ettei ilmastonmuutoksessa ole kyse vain ilmaston ja
sään lämpenemisestä omana erillisenä
ilmiönään. Koko maailma on muuttumassa – joskaan yksimielisyyttä ja
varmuutta muutoksen lopputulemasta
ei ole – ja sen myötä myös kokemamme arki. Se ihana turvallinen arki,
jota toisinaan unohdamme arvostaa tai
pidämme itsestään selvyytenä.
On ehdottomasti tarpeen nostaa yhteiskunnan rakenteita ja turvallisuutta
koskevat aiheet keskusteluun. Muutoksen edessä vaaditaan aina sopeutumista. Miten sopeudumme ja miten
yhteiskunta järjestetään muuttuvassa
maailmassa, siitä on keskustelteva ja
sovittava. Tyypillisesti tässäkin tapauksessa julkinen keskustelu kuitenkin lipsahti pääosin sille helpommalle juupaseipäs -väittelylle sen sijaan.

Sitran selvitys kuvaa vain yhtä mahdollista tulevaisuudennäkymää. Kukaan ei
väitä, että juuri näin tulee käymään.
Olennaista on, että näin voi käydä ja
jos niin kävisi, miten voisimme valmistautua siihen. Ja vielä olennaisempaa
ja lohdullisempaa on, mitä kaikkea
voimme tehdä, jottei niin käy. Tutkijat ympäri maailmaa ovat kuitenkin jo
vuosia tähdentäneet, että pahimmat
skenaariot on vältettävissä, kun muutamme toimintatapojamme.
Pelkkä ajatus ei kuitenkaan riitä. Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii maailmanlaajuisesti hirvittäviä taloudellisia
satsauksia. Pelkkä raha ei riitä, mutta
se auttaa. Lisäksi tarvitaan asennemuutoksia ja vahvaa tahtoa tukemaan
tekoja. Päätöksiä ja tekoja. Pienilläkin
teoilla on riittävän monen toteuttamana merkitystä. Yksinkertaisia arjen
ratkaisuja ovat esimerkiksi ruokahävikin vähentäminen ja lihansyönnin
vähentäminen, kuten Jussi Nikula artikkelissaan vinkkaa.
Raisa Nevalainen
päätoimittaja
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Tutkimus

Kivihiilen ja puupelletin
seospoltto energiantuotannossa

S

uomen kunnilla on merkittävä rooli Euroopan unionin 20-2020 ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Helsingin kaupunki ja
Helsingin Energia (HELEN) ovat omassa ympäristöpolitiikassaan sitoutuneet näihin tavoitteisiin. Helsingin Energian tavoitteena
on lisätä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä 20 prosenttia vuoteen
2020 mennessä. Bioenergian käytön lisääminen energiantuotannossa
on yksi mahdollisuus tavoitteen saavuttamiseen. Helsingin Energia
tutkii yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Tampereen
teknillisen yliopiston (TTY) kanssa kivihiilen ja puupellettien yhteispolton elinkaarisia ilmastovaikutuksia.

toimittajasta käytettiin Salmisaaresta noin 100 kilometrin etäisyydellä
sijaitsevaa Turengin pellettitehdasta.
Lämmön ja sähkön yhteistuotannon päästöjen kohdentamiseen (allokointiin) eri energiamuodoille on olemassa erilaisia menetelmiä
(esimerkiksi energiamenetelmä tai hyödynjakomenetelmä), mutta
tässä työssä päädyttiin kuitenkin siihen, että allokointia pyritään välttämään laskemalla elinkaariset vaikutukset käytettävän polttoaineen
sisältämää energiasisältöä kohden eli per 1MJ energiaa käytettävässä
polttoaineessa. Ympäristövaikutuksista arvioitiin ilmastovaikutuksia,
happamoitumista ja pienhiukkasia.

HELEN on suorittanut koepolttoja Hanasaaren voimalaitoksessa,
joissa osa polttoaineena käytetystä kivihiilestä on korvattu puupelletillä. Koepoltoissa kivihiiltä korvattiin puupelletillä siten, että kivihiilen
sisältämästä energiasisällöstä noin seitsemän prosenttia korvattiin puupelletillä. Näiden koepolttojen yhteydessä SYKE ja TTY ovat tehneet
vertailevan elinkaaritutkimuksen, jossa kivihiilellä tuotetun energian
ympäristövaikutuksia vertailtiin kivihiilen ja puupelletin yhteispolton
ympäristövaikutuksiin. Elinkaariarviointia täydennettiin alueellisella
pienhiukkasten leviämismallilla. Tutkimus on osa CLEEN Oy:n MMEAtutkimusohjelmaa.

Pienhiukkastarkastelu
Yksityiskohtaisempi pienhiukkastarkastelu tehtiin täydentämään
elinkaariarviointia pienhiukkasten
vaikutusten Iarvioinnin
osalta.
Kuva: Suomen Lähienergialiitto
Maaria Laukkanen
Elinkaariarviointi perinteisesti sisältää vaikutusluokan ”pienhiukkaset”, joka kuvaa ainoastaan pienhiukkasten määrää. Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää tarkemmin, miten puupellettien poltto ja
kuljetus vaikuttavat ilmanlaatuun Helsingissä. Helsingin kaupungin
ympäristötavoitteeksi on asetettu, että uusiutuvan energian kuljetus ja
käyttö eivät saa heikentää Helsingin ilmanlaatua.

Elinkaariarviointi

Pienhiukkastarkastelussa käytettiin Suomen alueellista päästöskenaariomallia (FRES – the Finnish Regional Emission Scenario), joka tuottaa
tietoa ilmansaastepäästöjen arvioimiseen ja niiden vähentämismahdollisuuksiin Suomessa. Malli sisältää ilmansaasteiden ja kasvihuonekaasujen päästöt koko Suomen alueelta tarkalla alueresoluutiolla. Lisäksi mallissa kuvataan primääristen pienhiukkasten (PM2.5)
leviäminen perustuen Ilmatieteenlaitoksen kanssa yhteistyössä kehitettyihin lähde-kohdematriiseihin.

Vertailevassa elinkaariarvioinnissa tarkasteltiin puupellettien ja kivihiilen
yhteispolton mahdollisia elinkaarisia ympäristövaikutuksia Salmisaaren voimalaitoksessa nykytilanteeseen verrattuna. Arvioinnin pohjana
käytettiin vuoden 2011 tietoja ja Hanasaaren voimalaitoksessa suoritettujen koeajojen tuloksia. Arviointi sisälsi polttoaineiden hankinnan,
valmistuksen ja kuljetuksen, voimalaitoksen käytöstä aiheutuvat suorat päästöt sekä jätteen kuljetukset. Koska pellettien energiasisältö
on kolmanneksen pienempi kuin kivihiilen, joudutaan polttoainetta
käyttämään massamääräisesti noin kolme prosenttia enemmän kuin
pelkästään kivihiiltä poltettaessa. Tarkasteluvuonna seitsemän prosentin puupellettiosuus polttoaineiden sisältämästä energiasta olisi ollut
26 000 tonnia. Elinkaariarvioinnissa puupellettien raaka-aineena
käytettiin sahateollisuuden jätteenä syntyvää sahanpurua, joten sen
tuottamisessa syntyviä vaikutuksia ei otettu huomioon, mutta pellettien valmistusprosessi ja kuljetukset ovat mukana arvioinnissa. Pellettien kuljetukset oletettiin tapahtuvan kokonaisuudessaan rekkakuljetuksina, mikä tarkoittaa noin 656 kuormaa/vuosi. Mallinnuksessa
otettiin huomioon myös paluukuljetukset, jotka tapahtuvat tyhjillä
kuormilla. Kuljetusten vaikutuksien arvioinnissa esimerkkinä pellettien

Pienhiukkastarkastelussa mallinnettiin pellettien maantiekuljetuksista
ja Salmisaaren voimalaitoksesta aiheutuvat primääriset pienhiukkaspäästöt sekä aiheutuva lisäys hiukkaspitoisuuksien vuosikeskiarvoihin ja väestöaltistukseen. Hiukkasten leviämistä mallinnettiin yhden
kilometrin alueresoluutiolla kuljetusten osalta ja kymmenen kilometrin
resoluutiolla voimalaitospäästöjen osalta.
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letit on valmistettu sahateollisuuden jätteenä syntyvästä bioperäisestä materiaalista, voidaan pellettien polton päästöjä pitää pitkällä aikajänteellä hiilineutraaleina, eikä sen päästöjä lasketa mukaan kokonaistuloksiin. Kuva 1 osoittaa, että bioperäisillä polttoaineilla voidaan
vähentää laitoksen suoria hiilidioksidipäästöjä.

Tulokset
Seospolton ja pelkän kivihiilen polton kokonaisilmastovaikutuksissa ei
havaittu kovin suurta eroa (Kuva 1). Vaikka kivihiilen tuotannosta ja
kuljetuksesta aiheutuvat päästöt pienenevät, aiheuttaa seospoltossa
puupellettien tuotanto ja kuljetus lähes saman verran päästöjä kuin
kivihiilen tuotanto. Päästöjä vertailtaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että puupellettien energiasisältö on kolmanneksen pienempi
kuin kivihiilen, mistä seuraa se, että puupellettiä tarvitaan enemmän
kuin kivihiiltä. Lisäksi tässä tapauksessa pellettien kuljetus tapahtuu

Kuljetusten osalta yhden kilometrin resoluutio on liian karkea, jotta
tuloksista pystyttäisiin arvioimaan vaikutuksia katutason paikalliseen ilmanlaatuun ja siten vertailemaan mallinnettuja pitoisuuksia esimerkiksi
ilmanlaadun raja-arvoihin. Sen sijaan mallinnukset antavat hyvän ku-

van päästöjen aiheuttaman pitkäaikaisaltistuksen suuruusluokasta
pääkaupunkiseudun väestölle. Pitkäaikaisaltistumista pienhiukkasille
pidetään merkittävänä terveysriskinä.

Kuva 1. Yhteispolton ja kivihiilen polton hiilidioksidipäästöt g CO2-eq-/MJ.

Pelletin ja hiilen yhteispoltolla ei havaittu olevan merkittäviä vaikutuksia pienhiukkaspäästöihin Hanasaaren pellettikokeissa, joten sama
oletettavasti pätee myös Salmisaaren voimalaitoksen kohdalla. Pienhiukkaspäästöt voimalaitokselta olivat hiilen ja pelletin yhteispoltossa
10 700 kg(PM2.5) vuodessa. Kuva 2 a esittää voimalaitospäästöjen
aiheuttaman lisän pienhiukkasten vuosikeskiarvopitoisuuksiin.

täysin maantiekuljetuksina, mikä osaltaan kasvattaa päästöjä mahdollisiin laivakuljetuksiin verrattuna. Myös pellettien valmistusprosessilla on erittäin suuri vaikutus päästöihin, esimerkiksi jos raaka-aineena
käytettävää sahanpurua joudutaan kuivaamaan, kasvaa valmistuksen
energian kulutus ja päästöt huomattavasti.
Myös poltosta syntyvät suorat hiilidioksidipäästöt ovat lähestulkoon
yhtä suuret seospoltossa ja pelkän kivihiilen poltossa. Koska puupel-

Kuva 2. Mallinnetut primääristen pienhiukkasten vuosikeskiarvopitoisuudet (a) Salmisaaren voimalaitoksen päästöistä ja (b) pelletin maantiekuljetuksista Salmisaareen. Yksikkö ng(PM2.5)/m3.

Kuva 2 a 				

5

Kuva 2 b

4 / 2013

Myöskään pelletin rekkakuljetukset eivät lisänneet merkittävästi
pienhiukkaspäästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia. Pelletin seitsemän
prosentin lisäys tarkoittaa noin neljää rekkakuormallista päivässä talvikuukausien aikana. Päästöt lisääntyivät koko kuljetusmatkan osalta 66
kg (PM2.5)/vuosi ja tästä yli 90 prosenttia on ei-pakokaasuperäistä
katu- ja tiepölyä. Päästöjen aiheuttama lisäys pienhiukkaspitoisuuteen
(kuva 2 b) ja väestöaltistukseen olivat hyvin pieniä. Vertailtaessa pelletin kuljetuksen vaikutuksia koko pääkaupunkiseudun liikenteen pienhiukkasvaikutuksiin, pelletin kuljetusten aiheuttamat vaikutukset olivatkin vain noin 0,02–0,003 prosentin luokkaa.

Johtopäätökset
Tämä tutkimus osoitti, että kivihiilen korvaaminen puupelleteillä vaikuttaa pitkällä aikavälillä elinkaarisiin ympäristövaikutuksiin
positiivisesti, mutta seitsemän prosentin puupellettiosuudella
vaikutusten muutos ei vielä ole merkittävä. Pellettien kuljetuksetkaan eivät vaikuta merkittävästi Helsingin ilmanlaatuun.
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että puupellettien
alkuperä ja kuljetukset voivat kuitenkin vaikuttaa merkittävästi
yhteispolton ympäristövaikutuksiin.

Puupellettien käyttö polttoaineena vähentää polttoprosessin rikkidioksidipäästöjä samassa suhteessa pellettien energiaosuuden kanssa. Tämä vähennys on seurausta siitä, että puupelletti ei sisällä rikkiä
kuten kivihiili. Polttoprosessissa syntyvien rikkipäästöjen väheneminen
vähentää myös sekundäärisesti syntyvien hiukkasten määrää. Rikkipäästöjen väheneminen vaikuttaa myös happamoitumisvaikutusten vähenemiseen, tosin 7 prosentin osuudella vaikutus ei vielä ole
merkittävä. Rikinpoistolaitoksella varustetun voimalaitoksen piipusta
tuleviin rikkidioksidipäästöihin pellettiosuudella ei ole kuitenkaan vaikutusta, koska savukaasut vaativat lisäpuhdistuksen päästörajojen saavuttamiseksi. Käytännössä rikkipäästöjen vähentämistä voimalaitoksissa
dominoi vuonna 2016 voimaan astuva EU:n IE-direktiivi, jonka sallima
savukaasun rikkidioksidipitoisuus 200 mg/Nm3 esimerkiksi puolittaa
Salmisaaren voimalaitoksen nykyisin voimassaolevan ympäristöluvan
salliman rajan.

Tämän tutkimuksen tuloksia hyödynnetään jatkotutkimuksissa,
joissa muun muassa tutkitaan elinkaarisia ympäristövaikutuksia
yhteispolton puupellettiosuuden kasvaessa 40 prosenttiin. Jotta
tämän työn tuloksia voidaan tarkentaa, tarvitaan lisää käyttökokemuksia yhteispolton vaikutuksista polttoprosessiin ja
savukaasujen puhdistukseen. Lisäksi jätteiden hyödyntämiseen
tulee jatkotutkimuksissa kiinnittää huomiota.

Lähteet
CLEEN Oy (Cluster for Energy and Environment),
www.cleen.fi/fi
MMEA (Measurement, Monitoring and Environmental
Assessment), http://www.cleen.fi/fi/mmea

Salmisaaren voimalaitoksessa käytössä olevassa rikinpoistolaitoksessa
poltossa syntyneitä rikkidioksidipäästöjä vähennetään syöttämällä savukaasujen sekaan rikkiä sitovaa kalkkilietettä. Puupellettien aiheuttama
poltossa syntyvän rikkipäästön pienenemä siten osaltaan auttaa laitosta
saavuttamaan alennetun päästörajan alhaisemmalla kemikaalikulutuksella. Toisaalta seospolton vaikutus kattilan ja rikinpoistolaitoksen
käytettävyyteen, kunnossapitoon ja ajotapoihin vaatii vielä runsaasti
lisäselvitystä, koeajoja ja ajoparametrien optimointia. Vasta tämän jälkeen voidaan luotettavasti arvioida seospolton aiheuttamia muutoksia
laitoksen todellisiin päästöihin, savukaasun puhdistuksessa vaadittavien
kemikaalien kulutukseen ja laitoksen tarvitseman omakäyttösähkön
määrään ja siten koko seospolton todelliseen ympäristövaikutukseen.

IED (Industrial Emission Directive, 2010/75/EU)

Kuva: Helsingin Energia
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Ekologinen jalanjälki -ohjelma, WWF Suomi

Maatalous ja ilmastopolitiikka –
kasvispitoisempi ruokavalio ratkaisuna?
ysy tutkijoilta, tuottajajärjestöiltä, elintarviketeollisuudelta, kansalaisjärjestöiltä tai muilta asiantuntijoilta, mikä
on maatalouden osuus kasvihuonekaasupäästöistä ja saat todennäköisesti useita erilaisia vastauksia. Ja kaikki ovat suurin piirtein
oikeassa.Tilastokeskuksen katsaus, jonka
tärkein tietolähde on YK:n ilmastosopimuksen mukainen Suomen virallinen raportti kasvihuonekaasupäästöistä, on mielenkiintoista
luettavaa maatalouden näkökulmasta.

K

Maataloussektorin kasvihuonekaasupäästöt
olivat 5,9 milj.t CO2e, joka on noin yhdeksän prosenttia kokonaispäästöistä vuonna
2011. Tältä tilanne siis näyttää, kun katsotaan päästösektoria. Lisäksi raportti kertoo,
että ns. LULUCF-sektorilla (maankäyttö,
maankäytön muutos ja metsätalous) maataloudesta syntyvät päästöt olivat 7,1 milj.t
CO2e. Maatalouden energiankäytölle kirjattiin 1,3 milj.t CO2e päästöt. Maataloussek-

torin kokonaispäästöt olivat siis 14,3 milj.t
CO2e, joka vastaa 21 prosenttia vuoden
2011 päästöistä. Maatalouskäytössä olevien
turvemaiden rooli erottuu merkittävänä
tekijänä sekä päästösektorin päästöjen että
LULUCF-sektorin päästöjen kohdalla.
EU:n ilmastopolitiikasta johdettu Suomen
kansallinen tavoite päästökauppasektorin
ulkopuolisten päästöjen vähentämiseksi on
16 prosenttia. Maataloussektoria koskeva
kansallinen tavoite on vuoden 2008 energia- ja ilmastostrategian mukaan 13 prosenttia aikavälille 2005–2020. Vertailutasona
käytetään vuoden 2005 päästöjä, jotka olivat
5,6 milj.t CO2e:a. Vuoteen 2011 mennessä
päästöt olivat siis nousseet 5 prosenttia edellä mainittuun 5,9 milj.t CO2e:aan.
Mikä avuksi? Maataloussektorin ilmastonmuutoksen hillinnän haastetta tiivistää MTT:n
Kristiina Regina seuraavasti: ”Maatilojen
energiankulutuksen vähentäminen saattaa
olla helpompaa kuin biologisten päästöjen

Yhä suuremman osuuden
hiilijalanjäljestä tulee
todennäköisesti haukkaamaan ruoka.
[vähentäminen]”. Energiankulutuksen vähentämien on mielestäni aina hyvä tavoite, mutta
maataloussektorin ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta on ongelmallista, että
energiapuolen parannukset näkyisivät siinä
maatalouden energiankulutuksen 1,3 milj.t
CO2e:n potissa, joka tulisi siis raportoiduksi
maatalouden sijaan energiasektorin hyväksi.
Maataloussektorin päästövähennystoimenpiteiden kärki näyttäisi kohdistuvan oikeutetusti turvemaiden käyttöön ja raivaamiseen
ohjaavien taloudellisten kannustimien analyysiin ja niiden purkamiseen. Ehkä maata-
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Tutustu
WWF:n ympäristöystävällisiin ruokavinkkeihin ruokaoppaasta:
wwf.fi/ruokaopas
Artikkeli on julkaistu ilmasto.org
-sivuilla.

louskäyttöön raivattuja turvemaita olisi myös
mahdollista ennallistaa? Näillä toimenpiteillä
on mahdollista pienentää sekä maataloussektorin sisällä raportoitavia maatalousmaan
dityppioksidipäästöjä että LULUCF-sektorin
maatalousmaan hiilidioksidipäästöjä. Tästä
huolimatta näyttäisi siltä, että maataloussektori on pulassa päästövähennystavoitteidensa
kanssa. Taitaa vaan olla niin, että kun meidän
kaikkien tarvitsemaa ruokaa tuotetaan, niin
päästöjä syntyy väistämättä.
Kymmenen vuotta sitten juustokilon tuotannossa syntyneet päästöt vastasivat noin 60
kilometrin autolla ajoa. Tänä päivänä kehittyneen energiatehokkuuden myötä autolla
pääsee jo melkein 90 kilometriä samoilla
päästöillä. Samaan aikaan juustontuotannon
päästöt ovat pysyneet samalla tasolla. Maataloussektorilla ratkaisut näyttäisivät siis syntyvän erityisesti kysynnän, eli ruokailutottumusten muutoksesta, ei niinkään tuotannon
kehityksestä, vaikka silläkin puolella tehdään
myös kovasti töitä päästöjen vähentämiseksi.
Yksityisen kulutuksen merkittävimmät sektorit ilmastovaikutusten kannalta ovat perinteisesti olleet asuminen, liikenne ja ruoka.
Rakennusten ja ajoneuvojen energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energiamuotojen
osuuden kasvattamiseen kohdistuvat erilaiset
poliittiset ohjauskeinot tulevat väistämättä
kääntämään asumisen ja liikenteen osuutta
kansalaisen hiilijalanjäljessä pienemmäksi.
Yhä suuremman osuuden hiilijalanjäljestä
tulee todennäköisesti haukkaamaan ruoka.
Uskaltaisin väittää, että parasta maatalouden
ilmastopolitiikkaa onkin ruoan kulutuskysynnän ohjaaminen kasvispainotteiseen suuntaan ja ruokahävikin vähentäminen.
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Miten Suomi selviää yli
neljä astetta lämpimämmässä maailmassa?
Maailman keskilämpötila nousee yli 4 °C vuosisadan loppuun mennessä,
jos kasvihuonekaasupäästöt kasvavat nykytahtia. Suomessa tämä tarkoittaa
vielä nopeampaa, noin 6 °C lämpötilan nousua vuoteen
2100 mennessä.

S

uomelle näin rajun ilmastonmuutoksen seuraukset olisivat Sitran tuoreen
selvityksen ”Miten Suomi selviää yli 4
astetta lämpimämmässä maailmassa” mukaan pääosin synkät.
Selvityksessä pohditaankin hallitustenvälisen
ilmastopaneelin IPCC:n esittämän synkimmän skenaarion (RPC 8.5) mahdollisia vaikutuksia. Se on tehty asiantuntijatyönä, johon
osallistuivat Sitran ja Gaian asiantuntijat. Raportti kuvaa yhden mahdollisen tulevaisuudennäkymän ja perustuu tilanteeseen, jossa merkittäviä sopimuksia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ei saavuteta lähivuosikymmeninä.
Kuuden asteen ilmastonmuutos tarkoittaisi Suomessa muun muassa sademäärien
huomattavaa kasvua, merenpinnan nousua
puolella metrillä Suomenlahdella, myrskyjen
lisääntymistä, tulvia ja harmaita talvia. Luonnonympäristön muutokset vaikuttaisivat
selvityksen mukaan vuonna 2080 suomalaisessa yhteiskunnassa monella tavalla. Vuonna
2080 ruoka, energia ja vesi ovat kallistuneet
niin, ettei vähävaraisilla ole varaa monipuoliseen ravintoon. Eriarvoisuus on kasvanut, ja
varakkaat suomalaiset asuvat omilla, suojatuilla alueillaan ja vähävaraiset puolestaan
heikommin turvatuilla alueilla huonojen
liikenneyhteyksien päässä. Turvaa tarvitaan
sekä säätä että yhteiskunnallista rauhattomuutta vastaan. Ilmastopakolaisten suuri

määrä, sosiaalisten erojen kasvu ja julkisten
palvelujen rapautuminen aiheuttavat epävakautta. Polttoaineen kalleus rajoittaa yksityisautoilua, ja pyöräily ja erilaiset kimppakyytijärjestelyt ovat tavallisia. Kehittynyt
lääketiede mahdollistaa pitkän elämän varakkaille, mutta yhteiskunnan eriarvoistuminen
johtaa suuriin eroihin terveyspalveluissa.

Ilmastonmuutoksessa ei
ole vain kysymys lämpötilan muutoksesta, vaan
perusteellisesta, koko
yhteiskuntaa ravistelevasta, muutoksesta.
Vaikka Suomen kilpailukyky olisikin muuttuvassa ilmastossa keskimääräistä parempi,
ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutukset globaalien heijastusvaikutusten kautta ovat erittäin epäedullisia Suomelle ja suomalaisten
hyvinvoinnille. Selvityksen mukaan Suomen
talouden perusta on vuonna 2080 luonnonvaroissa ja osaamisessa. Luonnonvarakilpailun kärjistyessä Suomen menestys voisi
perustua metsiin, mineraaleihin ja puhtaaseen veteen. Koulutettu väestö, vakaa yhteiskunta ja toimiva infrastruktuuri loisivat
Suomelle edellytyksiä selviytyä. Toisaalta ihmisiltä tarvitaan myös kykyä ymmärtää monialaisia ongelmia ja rohkeutta kehittää uudenlaisia ratkaisuja.
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Selvityksen tarkoituksena on kuvata, millaisia muutoksia ilmastonmuutos aiheuttaa
ympäristössä, yhteiskunnassa ja taloudessa.
Se tuo selkeästi esille, että ilmastonmuutoksessa ei ole vain kysymys lämpötilan muutoksesta, vaan perusteellisesta, koko yhteiskuntaa ravistelevasta, muutoksesta. Tavoitteena
on myös herättää keskustelua siitä, kuinka
voidaan estää ilmastonmuutoksen vaarallinen
kiihtyminen ja sopeutua käynnissä olevaan
muutokseen.

Tutustu raporttiin Sitran
verkkosivuilla:
www.sitra.fi/julkaisu/2013/mitensuomi-selviaa-yli-4-astetta-lampimammassa-maailmassa
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Kuvat: Kerttu Kotakorpi ja Juha Ruokonen

ISY:n syysseminaari
ja pikkujoulut
Ilmansuojeluyhdistys järjesti syysseminaarin ja vietti pikkujouluja Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla tiistaina 19.11. Syysseminaariin oli
ilmoittautunut 28 aktiivista ilman- ja ilmastonsuojelun asiantuntijaa ja
illanviettoon 32 juhlijaa. HSY tarjosi seminaarivieraille tällä kertaa sekä
tilat että tarjoilut.

Vierailijaryhmä kiersi koko puhdistamon ja tutustui prosessin eri vaiheisiin. Kierroksen lopuksi ennätettiin käydä katsomassa laitoksen ilmanlaaduntutkimusyksikköä. Puhdistamolla syntyy myös erilaisia ilmaja ilmastopäästöjä, joita seurataan äskettäin hankitulla mittauslaitteella.
Puhdistamon toiminnan kannalta mielenkiintoinen on typpioksiduuli,
jonka määrä indikoi prosessin laatua. Mitä paremmin prosessi toimii, sen puhtaampana typpi vapautuu. Päästöt johdetaan 50 metriä
korkean piipun kautta ilmaan.

Tilaisuus alkoi jätevedenpuhdistamokierroksella, jonka veti yksikön
päällikkö Mari Heinonen, HSY:stä. Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on Suomen ja Pohjoismaiden suurin puhdistamo. Viikinmäen
kalliopuhdistamossa käsitellään Helsingin, Vantaan keski- ja itäosien,
Keravan, Tuusulan, Järvenpään ja Sipoon, eli yhteensä noin 800 000
asukkaan sekä alueen teollisuuden jätevedet (15 prosenttia jätevesistä). Pääosin kallion sisään rakennettu puhdistamo on ollut käytössä
vuodesta 1994. Puhdistamon kokonaisvirtaama vuorokaudessa on
noin 270 000 kuutiometriä, ja jätevettä puhdistetaan vuodessa keskimäärin 100 miljoonaa kuutiometriä. Puhdistetut jätevedet johdetaan kalliotunnelissa merelle, kahdeksan kilometrin päähän Helsingin
eteläkärjestä.

Seminaarissa kuultiin laajemmin Viikinmäen ilmanlaadun tarkkailusta,
jota avasi Mari Heinonen. Sen jälkeen ilmastoasiantuntija Susanna
Kankaanpää kertoi pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiasta ja kuinka rakennetaan ilmastonkestäviä kaupunkeja.
Tutkimusinsinööri Mikko Savolahti Sykestä avasi puunpolton problematiikkaa, onko se ekologista vai ei. Yhteenvetona voi todeta, että
hyvällä takalla ja tekniikalla se on. Seminaarin lopuksi ilmansuojelu-
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asiantuntija Päivi Aarnio muisteli pääkaupunkiseudun ilmanlaadun
seurannan 30 vuotista taivalta.
ISY:n vuosikokous pidettiin seminaarin jälkeen. Puheenjohtaja Kaarle
Kupiainen esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelma- sekä budjettiehdotuksen vuodelle 2014. Näiden lisäksi kokouksessa vahvistettiin
yhdistyksen nykyinen hallitus myös tulevalle vuodelle.
Loppuilta vietettiin pikkujoulutunnelmissa. Halukkaat saivat testata
Viikinmäen saunoja ja uima-allasta. Illan isäntänä toimi vesihuollon
osastonjohtaja Tommi Fred.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on Suomen ja Pohjoismaiden suurin puhdistamo.
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Kaupunkisuunnittelulla parempaa
ilmanlaatua ja ilmastoa
Seminaarin aloitti Tarja Koskentalon ja Johannes Lounasheimon
johdatukset teemaan ilmanlaadun ja ilmaston näkökulmista. Tämän jälkeen johtava tutkija Timo Lanki THL:stä kertoi uusinta tietoa ilmanlaadun terveysvaikutuksista. Asiasta on tulossa julkaisu lähiaikoina. Toinen
avainpuhuja oli projektipäällikkö Hervé Levifve Apurista (Atelier Paris
D´Urbanisme). Hän kertoi Pariisin alueen ilmanlaadun parantamiseen tähtäävästä ZAPA-projektista (Air Action Prioritaire Areas). HSY:n
ilmansuojeluasiantuntija Päivi Aarnio esitteli kaupunkisuunnittelun
keinoja, joilla ilmansaasteille altistumista voidaan vähentää.
Arkkitehti Kimmo Lylykangas kertoi, mitä tarkoittaa ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus. Se edellyttää myös ylemmiltä
kaavatasoilta ilmastonäkökulman huomioimista. Siitä on kokemuksia esimerkiksi Porvoon Skaftkärrin alueen kaavoituksesta.
Toimistopäällikkö Matti Kivelä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta esitteli liikennesuunnittelun keinoja ilmanlaadun parantamiseksi pohjoismaisissa suurkaupungeissa. Esityksessä kuultiin ja
nähtiin havainnollisia esimerkkejä Reykjavikista, Göteborgista, Öresundista ja Tukholmasta. Seminaarin lopuksi tulosaluejohtaja Irma Karjalainen HSY:stä esitteli ilmastonkestävän kaupungin suunnittelua ja
esimerkkejä muun muassa Oslosta ja Freiburgista.
Seminaari nosti esiin ilmanlaatu- ja ilmastotavoitteiden ristiriitaa erityisesti yhdyskuntarakenteen eheyttämisen osalta. Eheytyvä rakenne
palvelee ilmastotavoitteita, mutta voi johtaa ilmanlaadun heikkenemiseen ja ihmisten lisääntyvään pienhiukkasille altistumiseen. Keskustelu
asiasta tulee varmasti jatkumaan.

Seminaarin puheenjohtajana toimi toimistopäällikkö Leena
Silfverberg, Helsingin
kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Lisätietoja seminaarista löytyy HSY:n verkkosivuilta:
www.hsy.fi/seututieto/ilmasto/seminaarit/Sivut/
Muutseminaarit.aspx

H

SY:n seutu- ja ympäristötieto järjesti kaupunkisuunnittelijoille seminaarin teemalla
”Kaupunkisuunnittelulla parempaa ilmanlaatua ja ilmastoa”.
Seminaari pidettiin 13. marraskuuta Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa ja se
kokosi yhteen lähes 80 asiasta kiinnostunutta kaupunkisuunnittelijaa ja
ympäristöalan toimijaa.
Seminaarin keskeinen viesti oli, että kaupunkisuunnittelun merkitys
ilmanlaadun ja ilmaston kannalta ei ole vähäinen. Hyvällä suunnittelulla voidaan välttää muun muassa katukuilujen aiheuttamia ongelmia
sekä ohjata kohti ilmastoystävällisiä rakentamis- ja energiaratkaisuja.
Myös ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja hulevesien hallinnassa
kaupunkisuunnittelun merkitys on tärkeä.
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Väitös:

Arktisen alueen heijastavuus
vähentynyt

Väitöstyössä on kehitetty menetelmiä entistä tarkempaan arktisen lumen ja jään
heijastavuuden eli albedon laskentaan sekä luotu niiden avulla pitkiä satelliittimittauksiin perustuvia aikasarjoja. Kehitettyä aikasarjaa on käytetty tutkittaessa arktisen merijään heijastavuuden muutoksia vuosina 1982–2009.
Ilmatieteen laitoksen tutkija, DI Aku Riihelä havaitsi väitöksessään merijään keskimääräisen heijastavuuden selvästi heikentyneen viimeisten vuosikymmenien aikana. Tulos on sopusoinnussa muissa tutkimuksissa havaittujen
arktisen merijää-alueen ominaisuuksien muutosten kanssa. Muutokset
arktisen lumen ja jään albedossa ovat merkittäviä alueen ilmaston muuttumista tutkittaessa. Lumen ja jään sulaminen kiihtyy heijastavuuden pienentyessä, kun Auringon valoa imeytyy enemmän. Tehokkaimmin arktisen alueen heijastavuus ja sen muutokset voidaan määrittää satelliittimittauksin.
Satelliittimittauksia on myös verrattu maan päällä tehtyihin referenssimittauksiin ja kehitetty aikasarjojen luotettavuuden arviointimenetelmiä
entistä pidemmälle. Lasketut albedo-aikasarjat on julkaistu Euroopan sääsatelliittijärjestö EUMETSAT:in tutkimusprojektissa ja ne ovat myös muiden tutkijoiden käytettävissä.
Väitöksen nimi on The surface albedo of the Arctic from spaceborne optical imagers:
retrieval and validation. Vastaväittäjä on professori Donald Perovich, CRREL/Thayer
School of Engineering at Dartmouth.

Mustahiilen arktisista ilmastovaikutuksista
kertova sivusto avattu
Uudella maceb.fi -sivustolla annetaan tietoa mustahiilestä. Sivusto kertoo sen
päästölähteistä, hillitsemiskeinoista ja vaikutuksesta ilmastoon maailmanlaajuisesti,
erityisesti Euroopassa ja arktisella alueella. Sivuilla esitellään tietoa ja mallinnustuloksia mustahiilen sekä muiden lyhytikäisten ilmastoon vaikuttavien yhdisteiden, orgaanisen hiilen ja rikkidioksidin päästöistä, pitoisuuksista ja vaikutuksista. Näitä sivuston
käyttäjä voi tarkastella karttoina nykytilassa sekä kehitystä tulevaisuudessa vuosina
2020 ja 2030. Sivusto on pääosin englanninkielinen ja sisältää lisäksi suomenkielistä
tietoa ilmastovaikutuksista sekä projektin tuloksista.
Mustahiilellä eli nokihiukkasilla on ilmastoa lämmittävä vaikutus, mutta sillä on
hiilidioksidia paljon lyhyempi viipymäaika ilmakehässä. Nokihiukkasten tiedetään
myös olevan terveydelle haitallisia, ja niiden arvioidaan aiheuttavan muiden pienhiukkasten kanssa miljoonia ennenaikaisia kuolemia vuosittain. Euroopassa ja PohjoisAmerikassa suurimmat mustahiilen lähteet ovat kotitalouksien pienpoltto ja liikenne.
Kehitysmaissa päästöjä aiheuttaa myös kiinteiden polttoaineiden poltto ruoanlaitossa.
Tärkeitä päästölähteitä ovat lisäksi perinteiset koksin ja tiilen valmistusuunit.
Tulevaisuudessa mustahiilen pitoisuudet pienenevät Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa nykyisen ilmansuojelupolitiikan ja -lainsäädännön ansiosta. Sen sijaan
pitoisuuksien arvioidaan kasvavan huomattavasti Intiassa sekä laajoilla alueilla Afrikassa.
www.maceb.fi
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”Näpit irti arktisista
alueista!”
Suomen luonnonsuojeluliiton valtuusto
vaati Suomen hallitusta olemaan aktiivisempi arktisten alueiden suojelussa.
Lappeenrannassa marraskuussa kokoontunut liittovaltuusto muistuttaa, että arktisille alueille ei pidä mennä hätiköiden.
Alueiden uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntämistä tulee arvioida pitkän aikavälin, kestävän kehityksen ja
varovaisuusperiaatteen näkökulmasta,
eikä alueilla tule toimia ennen kuin kansainväliset ympäristölait ovat kunnossa.
Arktiset alueet ovat maailmalle tärkeitä.
Ne ylläpitävät ainutlaatuisia ekosysteemejä ja tuottavat noin kymmenen
prosenttia maailman kalansaaliista. Arktisilla alueilla elää 21 000 kylmään ilmanalaan sopeutunutta eliölajia.
Arktisten alueiden fossiilisten polttoaineiden hyödyntäminen vaikeuttaisi
merkittävästi ilmastonmuutoksen pysäyttämistä. Kansainvälisen energiajärjestön
IEA:n mukaan vähintään 2/3 maapallon
tunnetuista fossiilisista polttoaineista
tulee jättää hyödyntämättä, jotta hallitsematon ilmastonmuutos voidaan pysäyttää.
Suomen valtion laatima arktinen strategia on osoittautunut monitulkintaiseksi ja
keskeneräiseksi. Se jättää ratkaisematta
ristiriidat ympäristöarvojen ja elinkeinojen välillä. Suomen luonnonsuojeluliiton
mielestä arktisten alueiden ratkaisuja on
haettava jopa vuosisadan loppuun saakka ulottuvalla suunnittelulla. Samalla on
vahvistettava pitkäjänteisesti rahoitettua
perustutkimusta, jotta arktisten alueiden
ekologiset reunaehdot osataan huomioida.
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Ilmanlaatu oli hyvä syksyllä
sekä Vartiokylässä läheisen rakennustyömaan työkoneiden
päästöt. Lisäksi Linnanmäellä lokakuun lopussa järjestetty ilotulitus näkyi Kallion mittauksissa, joissa pienhiukkaspitoisuus kohosi
aiheuttaen tunniksi erittäin huonon ilmanlaadun.

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu oli suurimman osan syksystä
hyvä tai tyydyttävä kuten syksyisin yleensäkin. Ilmanlaatu heikkeni lyhytaikaisesti tyynellä tai kuivalla säällä niin puun pienpolton
kuin liikenteen pakokaasujenkin vuoksi. Myös katupöly heikensi
ajoittain ilmanlaatua nastarengaskauden alettua.
Ilmanlaadullisesti erittäin huonoja tunteja esiintyi Mannerheimintiellä syyskuussa, Kalliossa lokakuussa sekä Vartiokylässä,
Tapanilassa ja Kehä III varrella marraskuussa. Ilmanlaadullisesti
huonoja tunteja esiintyi syyskuussa Mannerheimintiellä, Vallilassa ja Tikkurilassa, lokakuussa Vallilassa, Leppävaarassa, Tapanilassa ja Kehä III varrella sekä marraskuussa Leppävaarassa,
Luukissa, Tapanilassa ja Kehä III varrella.
Ilmanlaadullisesti erittäin huonot tai huonot tunnit aiheutuivat
korkeista hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten tai liikenteen typenoksidipitoisuuksista. Syksyllä esiintyi voimakkaita tuulia, mutta myös heikkotuulisia tunteja, jolloin puu pienpoltosta
peräisin olevat pienhiukkaset tai liikenteen pakokaasut kertyivät
ilmaan. Katupöly heikensi ilmanlaatua tienpintojen ollessa kuivina. Hetkellisesti ja paikallisesti ilmanlaatua heikensivät Tikkurilan
mittausaseman lähettyvillä olleen purkutyömaan hiukkaspäästöt

www.hsy.fi/seututieto/ilmanlaatu/tiedotus/ilmanlaatukatsaus/Sivut/Ilmanlaatukatsaussyksy2013.aspx

Tsekkaa pääkaupunkiseudun ilmanlaatu Twitteristä
tai mittausaseman seinältä
Tämänhetkisen ilmanlaatutilanteen pääkaupunkiseudulla voi
tarkistaa nyt myös Twitteristä. Twitter kertoo pääkaupunkiseudun ilmanlaatutilanteen joka arkiaamu. Ilmanlaadun mittaustuloksia voi seurata myös QR-koodilla, joka on oikolinkki mittaustuloksiin. Koodit löytyvät nyt jokaisen HSY:n ilmanlaadun
mittausaseman seinästä.
https://twitter.com/hsy_ilmanlaatu

Ilmastoseminaari
tammikuussa

Ilmansuojelu-lehden artikkeleille
lisää näkyvyyttä

HSY:n perinteinen Helsingin seudun ilmastoseminaari järjestetään torstaina
30. tammikuuta 2014 Finlandia-talossa.
Seminaarissa esitellään viimeisintä tutkimustietoa ilmastonmuutoksesta ja kaksi
kansainvälistä esimerkkiä siitä, miten
vähähiiliseen yhteiskuntaan päästään ja
mitä muutos yhteiskunnille tarkoittaa.
Iltapäivällä seminaari jakautuu hillinnän
ja sopeutumisen rinnakkaisosioihin. Hillinnän osio keskittyy resurssiviisauteen:
kuinka resurssiviisaalla kaupunkiseudulla
tehdään virroista voimaa. Siinä kuullaan
myös kaupunkien ilmastotoimista. Sopeutumisen osio keskittyy rakentamiseen
muuttuvassa kaupunkiympäristössä ja
ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksiin.
Seminaarin lopuksi järjestetään cocktailtilaisuus, jossa on tilaisuus keskustella
seminaaripäivän annista ja kuulla YLE:n
toimittaja Jaana Kannisen kokemuksia ilmastonmuutosviestinnästä. Seminaarissa
jaetaan myös Vuoden Petraaja -palkinto.
Palkinnon saaja on yritys tai julkisyhteisö,
joka on pystynyt omalla toiminnallaan
vähentämään jätemääriään merkittävästi.

Ilmansuojelu-lehden artikkelit ovat marraskuusta 2013 lähtien kaikkien kiinnostuneiden haettavissa Arto-tietokannassa. ARTO on kotimaisten aikakauslehti- ja monografiaartikkelien viitetietoja sisältävä tietokanta. ARTO palvelee kaikkia tiedon tarvitsijoita, niin
harrastajia ja käyttötiedon etsijöitä kuin opiskelijoita ja tutkijoitakin. Tietokantaa ylläpitää
Kansalliskirjasto. Viitetiedoista on pääsy ”Open Access” lehtiin ja artikkeleihin myös kotikoneista. Sen sijaan muihin pääsee ainoastaan kirjastojen koneista.
ARTOon tallennetaan artikkeliviitteet kattavasti noin 400 jatkuvasti ilmestyvästä aikakauslehdestä. Viitetiedot pyritään luetteloimaan tietokantaan mahdollisimman pian aina
lehden uuden numeron ilmestyessä. Ilmansuojelun artikkelit luetteloi ja kuvailee asiasanoin Viikin tiedekirjasto.
Ilmansuojelun artikkeleiden viitteisiin on nyt lisätty linkki Ilmansuojelu-lehden aloitussivulle, missä ovat linkit lehtinumeroiden digitoituihin versioihin ja lehdestä selattaviin artikkeleihin vuodesta 2009 alkaen.
Lehden artikkelit ovat haettavissa kirjoittajan nimen mukaan ja myös aiheen mukaisin
asiasanoin. Lehti on selattavissa myös numero numerolta. ARTOn sivustoilla on myös
opastusta tiedonhakujen tekemiseen.
ARTO-tietokannan aloitussivu on osoitteessa: https://arto.linneanet.fi
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Ilmassa
Lounasaterioiden ilmastovaikutuksissa suuria eroja

Enemmän kalaa – kohtuudella lihaa
Kala-ateriat menestyivät ilmastovaikutusvertailussa hyvin,
joitakin lohiaterioita lukuun ottamatta. Kala-aterioiden ilmastovaikutukset olivat yleisesti keskimääräistä pienemmät
tai lähellä keskiarvoa, riippuen pääruoan kalamäärästä
ja -lajista sekä salaatin kuormittavuudesta. ”Liha-aterioiden ilmastovaikutukset olivat yleensä joko keskimääräiset tai sitä
suuremmat. Silti kohtuullinen lihankulutus osana järkevästi
koostettua ateriakokonaisuutta voi pitää liha-aterian ilmastovaikutukset keskimääräisellä tasolla”, kertoo Pulkkinen.
Esimerkiksi porsaan palapaisti oli keskimääräistä vähemmän
kuormittavan salaatin kanssa ilmastovaikutuksiltaan alle keskiarvon. Jauhelihakastikkeen ilmastovaikutus oli, lihan määrästä
ja tyypistä riippuen, keskitasoa tai korkeimmasta päästä.

Suomalaisten kulutuksen ilmastovaikutuksista neljännes
syntyy ruoasta. MTT:n tutkimuksen mukaan lounasaterioiden ilmastovaikutukset eroavat paljon toisistaan. Lounaan ilmastovaikutuksiin voi vaikuttaa merkittävästi koostamalla
ateriakokonaisuus eri tavoilla, ravitsemuksesta tinkimättä.
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n toteuttamassa Ilmastolounas-hankkeessa kehitetään ilmastoystävällisen ja ravitsevan lounasaterian konseptia, jota varten arvioitiin kolmen lounasravintolan 81 aterian ilmastovaikutusten
suuruusluokat.nTulosten mukaan sekä pääruokien että lisukesalaattien ilmastovaikutukset vaihtelivat suuresti. Arvioinnissa
huomioitiin lounasaterioiden eli leivän, maidon, lisukesalaatin ja pääruoan raaka-aineiden tuotannon ilmastovaikutukset.
”Ero lounasaterioiden ilmastovaikutuksissa oli suurimmillaan
lähes viisinkertainen. Kuormittavimman pääruoan ilmastovaikutukset olivat lähes 20-kertaiset vähiten kuormittavaan pääruokaan
verrattuna. Kuormittavimman salaatin ilmastovaikutukset olivat
jopa nelinkertaiset verrattuna vähiten kuormittavaan salaattiin”, kertoo hankkeen vastuututkija Hannele Pulkkinen MTT:stä.
Keskimäärin pääruuan osuus koko aterian ilmastovaikutuksista oli 45 prosenttia, salaattien vajaat 30 prosenttia, maidon 20 prosenttia ja leivän vajaat 10 prosenttia. Hankkeessa ei pyritty selvittämään yksittäisten
raaka-aineiden tarkkoja eroja, vaan erilaisten lounaslautasten
ilmastovaikutusten suuruusluokat ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Ilmastovaikutusten tutkimus kehittyy
Naudanlihan kuormitus on nykytiedon valossa suurempi kuin
sianlihan tai broilerin. Naudanlihan ympäristövaikutusten selvittämiseksi ja vähentämiseksi on parhaillaan käynnissä laaja, uusia laskentamenetelmiä hyödyntävä Footprintbeef-hanke, joka
tutkii ensi kertaa kattavasti eri naudanlihatyyppien
ilmastovaikutuksia. Ilmastoystävällisen ja ravitsevan lounasaterian tarjoamista ja viestintää testataan hankeyritysten
ravintoloissa keväällä 2014. Kokemusten pohjalta laaditaan suositus ilmastoystävällisten lounaiden edistämisestä.
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT toteuttaa Ilmastolounas-hankkeen yhteistyössä WWF:n ja lounasravintoloiden
kanssa.

Kasvisaterioilla pieni ilmastovaikutus
Selkeästi keskimääräistä pienemmät ilmastovaikutukset
olivat kasvisaterioilla. Vaikka kasvisateriat jäivät ilmastovaikutusvertailussa yleisesti keskiarvon alapuolelle, joissakin
aterioissa käytetyt juusto, kerma ja uusiutumattomalla energialla talviaikaan kasvatetut kasvihuonekasvikset, nostivat aterian ilmastovaikutuksia keskimääräistä korkeammiksi. Salaattiraaka-aineista pienimmät päästöt olivat juureksilla ja kaalilla.
MTT:n tutkimuspäällikkö Juha-Matti Katajajuuri kuitenkin muistuttaa, että siirtymällä uusiutuvaan energiaan
voidaan kasvihuonevihannesten tuotannon ilmastovaikutuksia
vähentää lähes avomaatuotteiden ilmastovaikutusten tasolle.
Lisäksi pohjoisissa oloissa kasvihuonetuotanto on eteläeurooppalaista tuotantoa vastuullisempaa monesta muusta
näkökulmasta katsottuna. Esimerkiksi Espanjassa tuotanto
kuluttaa kohtuuttomasti alueen makean veden varantoja.
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Vastuullisuus edellyttää yrityksiltä
maailmankuvan muutosta
Vastuulliseksi toimijaksi kasvaminen ja
kestävän kehityksen edistäminen edellyttävät yrityksiltä uutta näkökulmaa vastuullisuuden ja strategian yhdistämiseen.
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n tutkija ja Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun tohtorikoulutettava
Pasi Heikkurinen toteaa väitöskirjassaan, että yritysten markkinalähtöiset
ja imagokeskeiset vastuullisuusstrategiat eivät riitä kestävän kehityksen toteuttamiseen eivätkä johda vastuullisen
identiteetin omaksumiseen. Tilalle Heikkurinen tarjoaa tietoisuus–kestävyysnäkökulmaa, jossa huomio on vastuullisen yritysidentiteetin rakentamisessa
ja kestävyyslähtöisessä toiminnassa.
Heikkurisen väitöstutkimuksen mukaan
strateginen vastuullisuus ei tavallises-ti riitä toteuttamaan kestävää
kehitystä,
koska
siinä
kestävyys
määrittyy taloudellisen logiikan ja niin sanotun heikon kestävyyden kautta.
”Tässä oletuksessa ajatellaan, että työ,
talous ja teknologia pystyvät korvaamaan
luonnonprosessit, jolloin esimerkiksi luonnonresurssien loppuun käyttöä tai ilmastonmuutosta ei koeta ongelmallisiksi.
Tämänkaltainen järkkymätön luotto markkinamekanismeihin, teknologiauskovaisuus sekä liiallinen itsevarmuus ihmisen
kyvyistä ovat vaarallisia ihmislajin selviytymisen kannalta. Kaikessa tässä
vauhtisokeudessa muiden ihmisten ja eiinhimillisen maailman tarpeet jäävät huomioimatta”, Heikkurinen toteaa.

Vastuu liian helppoa ulkoistaa
Markkinalähtöinen ajattelu antaa myös
mahdollisuuden sysätä vastuun yrityksen ulkopuolelle, asiakkaille tai yrityksen
muille sidosryhmille. Tällöin voidaan ajatella, että eettisyys toteutuu aina markkinoiden ja asiakkaiden ostopäätösten
kautta, ja yrityksen johdon ja työntekijöiden ei tarvitse huolehtia moraalista.
”Logiikkaa
voisi
kuvata
vanhalla
savolaisella sanonnalla, että vastuu on
kuulijalla. Muiden moraalista vastuuta
korostavissa strategioissa yritys nähdään
eettisen kysynnän sekä erilaisten vaatimusten ja tarjonnan välikappaleena, ei

toimijana, jolla voisi olla
omaa tahtoa koskien kestävää tulevaisuutta. Tämä
on melko outoa, koska
yrityksethän koostuvat ihmisistä, joilla on moraali”,
Heikkurinen ihmettelee.
Lisäksi kun moraalia
yritetään
ulkoistaa,
huomio siirtyy helposti
yritysidentiteetistä yritysimagoon.
Tämä
taas on ongelmallista, koska yrityksen
on vaikea saavuttaa
vastuullista identiteettiä, jos se miettii jatkuvasti vain
imagoaan, eli sitä,
näyttääkö yritys
vastuulliselta. Tämän sijaan organisaation tulisi
sisäistää eettinen harkintansa eikä sysätä
sitä muille. Siten se
voi kehittää vastuullista identiteettiään.

Tarvetta radikaaliin uudistumiseen
Uudenlainen, tietoinen ja kestävä liiketoiminta-ajattelu onkin jo nousussa.
Jotta yritys voisi osallistua kestävään
kehitykseen, sen liiketoimintastrategian
tulisi olla ”vahvan kestävyyden” mukainen. Siinä ihmisen tekemä työ, talous ja
teknologia ovat alisteisia ekosysteemille.
Kyse on maailmankuvan muutoksesta:
yrityksessä työskentelevä ihminen nähdään moraalisena toimijana, joka ei
voi hallita luontoa, koska on vain sen
osa. Muutos kuitenkin edellyttää ajattelun rohkeaa uudistamista, ei pelkästään
liike-elämässä, vaan myös tutkimuksessa ja poliittisessa päätöksenteossa.
Heikkurinen peräänkuuluttaakin tämän
niin
kutsutun
tietoisuus–kestävyysnäkökulman omaksumista ja harjoittamista välineellisen talousajattelun sijaan.
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Väitös:
“Reframing strategic corporate responsibility: From economic instrumentalism
and stakeholder thinking to awareness
and sustainable development” löytyy Aalto-yliopiston verkkosivuilta:
http://epub.lib.aalto.fi/pdf/diss/Aalto_
DD_2013_156.pdf
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Ilmassa
Pääkaupunkiseudun energiankulutus kääntyi pieneen
laskuun
Kokonaisenergiankulutus asukasta
kohti laskettuna on kääntynyt pääkaupunkiseudulla pieneen laskuun
vuoden 2007 jälkeen. Myös kasvihuonekaasupäästöt ovat väestömäärän
kasvuun suhteutettuna pienentyneet.
Tämä ilmenee HSY:n kokoamista
Pääkaupunkiseudun ilmastoraportista ja Seutukompassi-indikaattoritarkastelusta, jotka arvioivat ilmastonmuutoksen hillinnän suuntaa
pääkaupunkiseudulla.
Pääkaupunkiseudun
kokonaisenergiankulutus oli vuonna 2012 asukasta
kohti laskettuna 24 megawattituntia.
Tämä sisältää rakennusten lämmityksen, sähkönkulutuksen sekä liikenteen ja muun polttoaineen käytön.
Kokonaisenergiakulutus kasvoi tasaisesti vuoden 2007 huippulukemaan
asti, joka oli 26 megawattituntia.
Tämän jälkeen kulutus on kääntynyt
loivaan laskuun.

Pääkaupunkiseudun yhteenlaskettujen kasvihuonekaasupäästöjen vuonna 2007 alkanut laskeva trendi on
pysähtynyt. Tämä johtuu siitä, että viime vuosina kivihiilen käyttö on lisääntynyt. Asukasta kohti päästöt ovat
kuitenkin edelleen laskeneet. Helsingissä myös kokonaispäästöt ovat olleet
laskussa. Yli puolet pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu rakennusten lämmityksestä,
vajaa neljännes sähkönkulutuksessa
ja noin neljännes liikenteestä. Tuoreimmat kaupunkikohtaiset tiedot on
koottu Helsingin seudun ympäristöpalveluiden julkaisemaan Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti – päästöjen
kehitys 2012 -raporttiin.
Keskeinen kokonaispäästökehitykseen vaikuttava tekijä on seudun kasvu. Tarkastelu osoittaa, että vuoden
1990 lähtötasoon verrattuna seudun
väestö on kasvanut lähes 230 000
asukkaalla eli noin 30 prosenttia.
Rakennusten ja lämmitettävien kerrosneliöiden määrä on lisääntynyt lähes
26 miljoonalla kerrosneliömetrillä,
mikä on lähes 50 prosentin lisäys. Autojen määrä on kasvanut 180 000:lla
eli peräti 60 prosenttia.

Ilmastoindikaattoreiden mukaan yhdyskuntarakenne on kuitenkin täydentynyt ja tiivistynyt viime vuosikymmenenä
pääkaupunkiseudulla.
Raideliikenteen käyttäjäpotentiaali eli
asemanseutujen väestö- ja työpaikkamäärät ovat kasvaneet 2000-luvun
alkupuolella hieman voimakkaammin
kuin seutu keskimäärin.
Seudun toimintaympäristön ja ilmastostrategian eri toimialojen trenditarkastelut löytyvät HSY:n julkaisemasta Seutukompassista, joka kokoaa
pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit yhteen. Se sisältää yhteensä 56
indikaattoria, joista voi tarkastella trendikehityksiä eri teemojen, muun muassa liikenteen, rakennusten, energiantuotannon, hankintojen ja valistuksen
osalta 2000-luvulla. Seutukompassi
ja sen yhdeksän avainindikaattoria
on koottu yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Helsingin seudun liikenteen kanssa. Se on laadittu
ilmastotyön apuvälineeksi sekä päättäjille että kaupunkien virkamiehille.
www.hsy.fi/seututieto/ilmasto/
Sivut/seuranta.aspx
www.hsy.fi/seututieto/ilmasto/
paastot/Sivut/default.aspx

Kuva: Motiva Oy
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Näin poltat puuta oikeaoppisesti
Puun polttaminen puhtaasti ja mahdollisimman taloudellisesti vaatii paneutumista asiaan. Taitamaton puunpoltto voi
heikentää lähiympäristön ilmanlaatua
ja vaikuttaa siellä asuvien ihmisten terveyteen. HSY on toteuttanut opppaan
puunpolttoon yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden sekä kuntien ympäristö- ja
pelastusviranomaisten kanssa. Nuohoojat jakavat opasta kaikkiin taloihin
pääkaupunkiseudulla,
Uudellamaalla,
Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa. Tässä oppaan neuvoja tiivistettynä:
1. Polta mahdollisimman kuivaa puuta.
Kuivan puun lämpöarvo on suurempi
ja päästöt vähäisempiä kuin kostealla
puulla. Kuivan puun tunnistaa siitä,
että ne helähtävät toisiaan vasten
lyötäessä.

Väitös:

2. Käytä ylivuotista puuta. Tuoreessa
puussa on vettä noin 50 prosenttia,
polttokuivassa puussa alle 20 prosenttia.
3. Älä koskaan polta muovia tai muita
roskia, tai maalattua tai kyllästettyä
puuta.
4. Varastoi puut ilmavassa ja sateelta
suojatussa paikassa, ja tuo ne sisään
1–2 päivää ennen polttamista.
5. Poista tuhkat tulipesästä ja arinan alta.
Testaa tulitikkutestillä, vetääkö hormi
kunnolla.
6. Lado puut vaakatasoon, irti seinistä.
Täytä pesä korkeintaan puolilleen.
Käytä ensimmäiseen pesälliseen pieniä ja toiseen isompia puita.
7. Sijoita sytykkeet päällimmäisiksi. Pääsääntöisesti paras tapa on päältä sytyttäminen. Sytykkeeksi sopivat parhaiten
tuohi ja puutikut.

8. Tarkkaile savun väriä. Mitä vaaleampi,
sitä parempi.
9. Sulje pelti vasta, kun hiillos on sammunut.
10. Ole huomaavainen naapureitasi kohtaan. Tarkkaile, kulkeutuuko savu naapurin puolelle. Huomioi tuulen suunta
ja vallitseva säätila. Vältä tulisijan
käyttöä silloin, kun savu jää leijumaan
maan lähelle.
11. Varmista nuohoojalta, että polttotapasi
on oikea.
Tutustu oppaaseen:
www.hsy.fi/seututieto/Documents/Ilmanlaatu_esitteet/Pienpolttoesite_A5_verkkoon.pdf

Ilmakehämallien avulla tarkempia koivun
siitepölyennusteita

Koivu on tärkein siitepölyallergian aiheuttaja
Pohjois-Euroopassa.
Lähes
joka kevät Suomessa havaitaan koivun siitepölyä jo ennen paikallisen
kukinnan alkua. Toisinaan määrät
ovat niin suuria, että ne aiheuttavat
oireita allergisille. Ilmatieteen laitoksen tutkija Pilvi Siljamon väitöskirjassa
on selvitetty, mistä siitepölyä Suomeen
kulkeutuu. Väitöksessä on kehitetty myös
ilmakehämalleihin eli leviämismalleihin ja
säänennustusmalleihin perustuva ennustussysteemi koivun siitepölyn päästölle,
kulkeumalle ja pitoisuuksille Euroopassa.
Ilmakehämalleihin perustuvat siitepölyennusteet mahdollistavat sekä ajallisesti
että paikallisesti aikaisempaa tarkemmat siitepölyennusteet sekä siitepölyn kaukokulkeumaepisodien ennustamisen. Ennen tämän mallin kehittämistä kauempaa leviävien siitepölyjen
ennustaminen oli lähes mahdotonta.
Myös monissa tutkimussovellutuksissa,
esimerkiksi geenivirtatutkimuksissa tai
arvioitaessa siitepölypitoisuuksia tulevaisuuden ilmastossa, siitepölyn leviämistä kuvaava malli voi olla avuksi.
Yleensä siitepölyä kulkeutuu Suomeen muutamia päiviä, toisinaan

jopa viikkoja ennen kuin koivut kukkivat Suomessa. Tyypillisesti tällainen
kaukokulkeutunut siitepöly on lähtöisin etelästä Baltiasta, mutta todella
korkeat pitoisuudet tulevat Venäjän laajoista koivikoista kaakosta. Joissakin
harvemmissa tapauksissa pienempiä
määriä siitepölyä voi kulkeutua Ruotsista, Puolasta tai jopa Saksasta saakka.
Ilmakehämallien käyttö siitepölyennusteita laadittaessa on uutta. Väitöskirjatyössä
kehitetty siitepölypitoisuuksien ennustussysteemi perustuu aineen leviämistä
ilmakehässä kuvaavaan Ilmatieteen laitoksen SILAM-malliin. Säätiedot siitepölyn päästön ja leviämisen laskemista
varten malli saa säänennustusmalleista.
Varsinainen haaste siitepölypitoisuuksien arvioimista varten oli kuitenkin siitepölypäästön kannalta tärkeiden tekijöiden, kuten koivukartan laatiminen sekä
koivun kukinnan alkamisen ennustaminen
koko Euroopan alueelle. Lisäksi työssä on
kuvattu siitepölyn vapautuminen norkoista. Siitepölyn ennustussysteemin tulosten
luotettavuutta ja koivun silmun ja lehden
puhkeamishavaintojen edustavuutta on
arvioitu Euroopassa.
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Meteorologian alaan kuuluvan väitöskirjan englanninkielinen otsikko on
“Numerical
modelling
of
birch
pollen emissions and dispersion on
regional and continental scales” ja se
julkaistaan sarjassa Finnish Meteorological Institute Contributions. Väitös
on saatavana myös sähköisesti Helsingin yliopiston E-thesis-palvelusta,
http://ethesis.helsinki.fi.
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Ilmassa
Talouskriisi vaikuttaa ympäristön tilaan
Vuonna 2008 alkanut talouskriisien
jatkumo on vaikuttanut maamme ympäristön tilaan. Näin arvioidaan Suomen
ympäristökeskuksen tuoreessa ympäristön
tila -katsauksessa. Vaikutukset ovat olleet
sekä myönteisiä että kielteisiä. Taantuma
on vähentänyt luonnonvarojen käyttöä
ja muuta kuormitusta, mutta se on myös
hidastanut monia ympäristöpolitiikan
prosesseja, kuten kansainvälistä ilmastopolitiikkaa.

pysäyttämiseksi on asetettu jo useita
tavoitevuosia,
mutta
toistaiseksi tavoitetta on aina jouduttu siirtämään eteenpäin. Ilmastonmuutos on
haluttu rajoittaa siihen, että maapallon
keskilämpötila nousisi korkeintaan kaksi
astetta vuoteen 2100 mennessä. Nykyisillä toimilla tämän tavoitteen saavuttaminen
vaikuttaa mahdottomalta,” SYKEn pääjohtaja Lea Kauppi sanoo.
Ulkomaisten luonnonvarojen varassa

Moni katsauksen indikaattoreista osoittaa, että Suomen ympäristön tila on kehittymässä paremmaksi. Esimerkiksi päästöt
ilmaan ja vesiin ovat vähentyneet selvästi
viime vuosikymmeninä. Myönteistä on
myös, että jotkut luonnonlakeina pidetyt
asiat, kuten autoilun ja energiankulutuksen jatkuva kasvu, osoittavat jonkinlaisia
hiipumisen merkkejä.
”Myönteistä kuvaa synkentää se, että
kaikkein vakavimmat ongelmat – ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden
väheneminen – ovat yhä ratkaisematta
ja tilanne pahenee jatkuvasti. Suomen
luonnon
köyhtymisen

Päästöjen väheneminen on pääosin polttoaineiden kehittymisen ja teollisuuden
prosessi- ja puhdistustekniikoiden ansiota. Myös siitä, että merkittävä osuus
Suomen taloudellisesta kasvusta on viime
vuosikymmeninä perustunut ulkomaisiin
luonnonvaroihin. Kun tavaroita tuodaan
muualta, niiden valmistamiseen liittyvä
ympäristökuormituskin jää valtion rajojen
ulkopuolelle.
Luonnonvarojen käytön vähentäminen
vaatii ekotehokkuuden kasvattamista eli
tavaroiden ja palvelujen tuottamista pienemmällä määrällä luonnonvaroja ja
päästöjä. Tässä onkin viime vuosina onnistuttu, sillä Suomen bruttokansantuote on kasvanut
suhteessa enemmän kuin
energiankulutus, luonnonvarojen käyttö ja hiilidioksidipäästöt. Ekotehokkuuden lisäys on ollut erityisen
selvää 1990-luvun puolivälistä alkaen.
Talouskriisi hidastaa ongelmien ratkomista
Viime vuosina ympäristön tilaan on vaikuttanut talouskriisi. Sen ansiosta monet viime
vuosien tavoitteista oli lopulta
helposti saavutettavissa. Talou-
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dellisen toimeliaisuuden väheneminen rajoittaa automaattisesti myös luonnonvarojen ja energian käyttöä sekä näistä koituvia
päästöjä.
Toisaalta talouden ongelmat ovat
kuitenkin myös vaikuttaneet kielteisesti
ympäristöön. Kansainvälinen ilmastopolitiikka ei esimerkiksi ole talouskriisin alettua
saavuttanut merkittäviä edistysaskelia.
Vuosina 2009–2013 on pidetty viisi YK:n
ilmastosopimuksen osapuolikokousta – viimeksi marraskuussa Varsovassa – mutta
sitovia päätöksiä päästövähennystavoitteista ei ole syntynyt.
Ympäristön tila netissä
Ympäristön tila Suomessa 2013 on tiivis ja yleistajuinen katsaus maamme
ympäristön tilasta, sen kehityssuunnista
ja suojelutoimien riittävyydestä. Suomen
ympäristökeskuksessa toimitetun valtakunnallisen katsauksen lisäksi ELY-keskukset julkaisevat 13 alueellista katsausta.
Euroopan unionin ympäristötietodirektiivi
velvoittaa jäsenmaat tarjoamaan kansalaisille tietoa ympäristön tilasta. Katsaukset ovat osa velvoitteen täyttämistä. Katsauksia julkaistaan neljän–viiden vuoden
välein. Kaikki nyt julkaistut ja vuoden 2008
katsaukset löytyvät ymparisto.fi- sivuilta.

Katsauksen sähköinen versio:
https://helda.helsinki.fi/handle/
10138/42264
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Ensimmäinen puusta uusiutuvaa
dieseliä valmistava biojalostamo
Lappeenrantaan
Pohjoismaiden Investointipankki NIB ja UPM-Kymmene
Oyj ovat allekirjoittaneet 50 miljoonan euron lainasopimuksen maailman ensimmäisen puusta uusiutuvaa dieseliä valmistavan teollisen biojalostamon rakentamiseksi Lappeenrantaan.
Seitsemän vuoden lainalla rahoitetaan UPM-Kymmenen biojalostamon rakentaminen. Jalostamossa tuotetaan biopolttoaineita raakamäntyöljystä, jota saadaan kemiallisen selluntuotannon tähteenä. UPMKymmene saa suunnitelmien mukaan suuren osan
raaka-aineesta omista sellutehtaistaan Suomessa.
Uuden jalostamon, joka rakennetaan UPM:n Kaukaan
tehtaiden viereen, rakennustyöt aloitettiin kesällä 2012. Jalostamo valmistuu suunnitelmien mukaan vuonna 2014. Biojalostamon on tarkoitus
tuottaa vuodessa noin 100 000 tonnia uusiutuvaa dieseliä liikennekäyttöön. UPM:n uusien biopolttoaineiden
odotetaan leikkaavan liikenteestä aiheutuvia kasvihuonekaa-supäästöjä enimmillään jopa 80 prosenttia verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.

Asetus tuulivoiman melutasoista 2014 keväällä
Tuulivoimarakentamisen ulkomelutasoa koskevista suunnitteluohjearvoista valmistellaan valtioneuvoston asetus
kevään 2014 aikana, kertoi asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen tuulivoimarakentamisen neuvottelupäivillä
marraskuun lopulla. Asetuksessa tullaan Viitasen mukaan
määrittelemään tuulivoimaloiden melua koskevat desibelirajat sekä alueet, joilla suunnittelun ohjearvoja sovelletaan.
Julkisessa keskustelussa on esitetty myös näkemys, jonka
mukaan tuulivoimaloiden ja asutuksen välille pitäisi määrittää tietty vähimmäisetäisyys. Koska riittävään etäisyyteen
vaikuttavat muun muassa maaston muodot, tarvitaan suunnittelun yhteydessä tehtävää tapauskohtaista harkintaa,
eikä vähimmäisetäisyyttä tulla määrittelemään asetuksin.
Ympäristöministeriö on laatinut ehdotuksen tuulivoimaloiden
melun mallintamisesta ja mittaamisesta. Ehdotus oli lausunnolla loka-marraskuun aikana, ja palautteen pohjalta laaditaan lopulliset ohjeet, joiden tarkoituksena on antaa tukea
tuulivoima-alueiden suunnittelulle.
Paras keino oikean sijainnin valitsemiseksi teollisen kokoluokan tuulivoimaloille on kaavoitus. Kuntien tuulivoimakaavoitusta on vauhdittanut vuonna 2011 voimaan tullut
maankäyttö- ja rakennuslain muutos, joka mahdollisti rakennusluvan myöntämisen tuulivoimaloille suoraan yleiskaavan
perusteella.

Energiamarkkinavirastosta vuoden vaihteessa Energiavirasto
Energiatehokkuuden edistämiseen liittyvät viranomaistehtävät ovat
vuoden vaihteen jälkeen työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi myös Energiaviraston toimia. Sen vastuulle tulevat myös sähkömarkkinoihin,
maakaasuun, päästökauppaan ja uusiutuvaan energiaan liittyvät kysymykset. Muun muassa ecodesign- ja energiamerkintä -direktiiveihin
liittyvät asiat hoituvat jatkossa pääosin Energiavirastossa. Viranomaisvalvontaa hoitaa edelleen TUKES.
Energiapolitiikan toimeenpanotehtävien uudelleenjärjestelyt sisältyvät uuteen lakiin Energiavirastosta, jonka valtioneuvosto esittää vahvistettavaksi presidentin esittelyssä 13.12.2013. Uuden lain myötä
nykyinen laki ja asetus Energiamarkkinavirastosta kumoutuvat.
Merkittävin Energiavirastoon siirtyvistä tehtävistä on työ- ja elinkeinoministeriön vuosittain Motiva Oy:ltä tilaama energiatyöohjelma sekä
aihepiiriin liittyvä valmistelutyö ja seuranta. Energiavirasto toimii jatkossa työ- ja elinkeinoministeriön toimialalle kuuluvien energiatehokkuussopimus- ja energiakatselmustoimintojen viranomaistasoisena koordinoijana. Virasto vastaa myös energiakatselmustoiminnan yleisestä
ohjauksesta ja valvonnasta. Sen koordinaation piiriin siirtyy myös kuluttajien energianeuvonta yhtenä energiatyöohjelman osa-alueena.
Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävistä virastoon siirtyvät energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian politiikkatoimien vaikutusten
arviointi, seuranta ja raportointi sekä eräitä EU:n energiapolitiikan
toimeenpanoon
liittyvien
komiteoiden
kansallisia
tehtäviä.
Energiavirasto hallinnoi jatkossa myös tuotteiden ekosuunnittelun ja energiamerkintöjen tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia koskevia asioita työ- ja elinkeinoministeriön toimialan osalta. Virasto edustaa Suomea omalla tehtäväalueellaan kansallisissa ja kansainvälisissä keskusvirastotasoisissa tehtävissä ja toimii asiantuntijana erityyppisissä yhteistyöelimissä ja -ryhmissä, joiden tehtävät
koskettavat energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämistä.
Uuden Energiaviraston henkilöstöresursseja kasvatetaan uusien
tehtävien myötä seitsemällä henkilötyövuodella, joista kolme hoidetaan viransiirtoina ministeriöstä. Muutamia henkilövaihdoksia lukuun
ottamatta asiointi ja yhteystiedot säilyvät ennallaan.
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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
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Kivipöytälänkuja 2
33920 Pirkkala
Puh/fax: 03-2664396



Teknis-taloudelliset selvitykset



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

Ilmansuojeluyhdistyksen yritysjäsen Enwin Oy tarjoaa
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Professional Radon Monitoring





Bioindikaattorit. PM10 -,TSP-mittaus



Luvat, päästöraportoinnit, -laskenta

Sinikellonkuja 4, 01300 Vantaa

email: ari.tamminen@enwin.fi
010-820 1130
fax. 010-820 1103
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elektroniikkaa
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Säteily, partikkeli ja
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SMPS APS
TSI
®
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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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myös netissä
www.isy.fi
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Kiitos tästä vuodesta ja
hyvää, onnellista
vuotta 2014!
Toivottaa Ilmansuojeluyhdistys ry
Ensi vuoden tapahtumia:
- ISY mukana Tekniikanpäivillä Otaniemessä 16.–18.1.
- 20. Ilmanlaadun mittaajatapaaminen juhlallisuuksineen Helsingissä 6.–7.5.
- Ilmansuojelupäivät tuttuun tapaan Lappeenrannassa 19.–20.8.
- ISY mukana Ympäristötekniikan messuilla 1.–3.10.
- Keväällä ja syksyllä järjestetään seminaarit vuosikokousten yhteydessä
- Keväälle suunnitteilla opintomatka Viroon

Tervetuloa mukaan myös ensi vuonna!
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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.
Ilmansuoje-luyhdistys 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. seuraa alansa tutkimuksen,
koulutuksen, tekniikan sekä hallinnon ja lainsäädännön kehitystä

1. följer med den vetenskapliga,
forskningsmässiga,tekniska
samt förvaltnings- och lagstiffningsmässiga utvecklingen
i sin bransch

1. follows technical, scientific,
administrational and legislational
developments of air protection

2. planerar och ordnar skolningstillfällen samt bedriver publikations
-verksamhet

3. organizes excursions in Finland and
abroad

2. suunnittelee ja järjestää koulutusta
sekä keskustelutilaisuuksia
3. järjestää ekskursioita kotimaassa ja
ulkomaille
4. tiedottaa ajankohtaisista ilmansuojeluasioista jäsenlehdessään
5. antaa lausuntoja ja tekee esityksiä
alaansa kuuluvissa asioissa
6. harjoittaa julkaisutoimintaa
7. osallistuu kansainväliseen tiedonvaihtoon

3. ordnar exkursioner både i Finland
och utomlands
4. rapporterar om aktuella luftvårdsfrågor i sin medlemstidning
5. avger utlåtanden och tar initaiativ
i luftvårdsfrågor
6. bedriver publikationsverksamhet
och
7. deltar i det internationella
luftvårdssamarbetet
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2. plans and organizes education and
seminars

4. informs about air protection issues
of current interest in the magazine
of FAPPS
5. gives statements and prepares
proposals about air protection
issues
6. publishes
7. participates in the international
information exchange

Ilmansuojeluyhdistys ry
PL 136
00251 Helsinki

Kirjoittajat 4/2013
Jari Rantsi, tutkija
Suomen ympäristökeskus
Ympäristötehokkuusyksikkö
Mechelininkatu 34a
PL 140, 00260 Helsinki
+358 295 251544
jari.rantsi@ymparisto.fi
Jachym Judl, tutkija
Suomen ympäristökeskus
Ympäristötehokkuusyksikkö
Mechelininkatu 34a
PL 140, 00260 Helsinki
jachym.judl@ymparisto.fi
Sirkka Koskela, erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
Ympäristötehokkuusyksikkö
Mechelininkatu 34a
PL 140, 00260 Helsinki
sirkka.koskela@ymparisto.fi
Niko Karvosenoja, erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
Ympäristötehokkuusyksikkö
Mechelininkatu 34a
PL 140, 00260 Helsinki
niko.karvosenoja@ymparisto.fi
Timo Korpela, tutkija
Tampereen teknillinen yliopisto
PL 527, 33101 Tampere
timo.korpela@tut.fi

Jussi Nikula, ohjelmapäällikkö
Ekologinen jalanjälki -ohjelma
WWF Suomi
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki
jussi.nikula@wwf.fi
Pia Tynys, projektipäällikkö
Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Seutu- ja ympäristötieto/
Ilmastoyksikkö
Postiosoite: PL 190, 00066 HSY
Käyntiosoite:
Asemapäällikön-katu 3, 2. krs.
00520 Helsinki
+358 50 575 6432
pia.tynys@hsy.fi
Kerttu Kotakorpi, meteorologi
Ilmansuojeluyhdistys ry:n
sihteeri
PL 136, 00251 Helsinki
+ 358 45 1335989
sihteeri@isy.fi

