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Yksilöitä ja  
yhteistyötä

I
lmansuojelun saralla tuntuu tapahtuvan koko ajan 
paljon. Jo pelkästään tämän numeron sisällysluette-
loa silmäilemällä näkökulmia ja teemoja aiheeseen on 
paljon. Yhteistä tuntuu olevan se, että alalla tehdään 
hurjasti työtä erilaisissa kokoonpanoissa kaupungeis-

sa ja kansallisella tasolla. Myös laajempia, esimerkiksi lento-
liikenteeseen liittyviä ja valtion rajat ylittäviä, yhteistyöhank-
keita ja seurantaa tapahtuu. 

Vaikka ilmansuojelu aiheena kiinnostaa alan rautaisia am-
mattilaisia, myös yksilöiden, meidän ihan tavallisten tallaaji-
en valinnoilla on merkitystä. Kaikki eivät tietenkään voi olla 
alan asiantuntijoita, mutta jokaisella meillä on mahdollisuus 
vaikuttaa ilmanlaatuun.

Kuten mainittu, ilmanlaatua tarkistellaan tämän lehden ju-
tuissa suomalaisten kaupunkien ja kansallisten hankkeiden 
näkökulmasta, lisäksi perehdytään mittaukseen ja seurantaan 
sekä jo mainittuun liikenneteemaan. 

Ensimmäinen artikkeli käsittelee niin sanottuja hiilineut-
raaleja kutoskaupunkeja, jota seuraa artikkelit ilmanlaadun 
mittamisesta Suomessa. Saamme lukea mielenkiintoisesta 
Ilmatieteen laitoksen ja ympäristöministeriön rahoittamasta 
hankkeesta vuosina 2017–2018, sekä hiukkassensoreiden käy-
töstä ja roolista ilmanlaadun seurannassa.

Liikenneteemaa edustaa Suomen ympäristökeskuksen tut-
kijoiden kirjoittama artikkeli lentoliikenteen kasvihuonekaa-
supäästöistä ja Pariisin sopimuksen päästötavoitteeista. Toi-
sessa liikenteeseen liittyvässä artikkelissa paneudutaan uusi-
en dieselbussien ja dieselhenkilöautojen todellisen ajon NOx-
päästöihin. Kyseinen artikkeli keskittyy tässä ensimmäisessä 
osassa Euro VI dieselbusseihin. Yhden artikkelin ajaksi su-
kellamme liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän, ILMO45, 
työskentelyyn ja tämän laajapohjaisen työryhmän työstämiin 
tarkasteluskenaarioihin ja niiden pohjalta syntyneeseen toi-
menpideohjelmaan. 

Lisäksi Muualla- sarjassa pääsemme lukemaan Maaria Par-
ryn ja Outi Väkevän matkakertomuksen Italian Genovasta, 
Eurocities-verkoston ympäristöfoorumin tapaamisesta. Tapah-
tuu-sarjassa ISY:n hallituksen jäsen Tommi Forsberg summaa 
ISY:n kevätseminaarin keskeisen annin yhteen. 

Seuraavan lehden palaakin jo toimittamaan Johanna Kare-
Haavisto. 

Oikein mukavaa ja rentouttavaa kesää!

MAIJU LEHIKOINEN 
Vs. päätoimittaja

Tapahtuu: 
ISY:n kevätkokous
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HIILINEUTRAALIT 
kuutoskaupungit

JARI VIINANEN, ympäristötarkastaja, Helsingin kaupunki

Nykyistä valtuustokautta 2017-2021 voidaan pitää histori-
allisena kaupunkien ilmastonmuutoksen hillinnän tavoittei-
den osalta. Suomen kuusi suurinta kaupunkia Helsinki, Es-
poo, Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku esittivät kaupunkistra-
tegioissaan 2017-2021 uudet kunnianhimoiset ilmastota-
voitteensa, jotka alittivat reilusti valtion ja EU:n tavoitteet. 
Aiemmin monet pienet kunnat, lähinnä Hinku-kunnat, olivat 
asettaneet jo samansuuntaiset tavoitteet. Myös monella ul-
komaisella kaupungilla on kunnianhimoisia tavoitteita. Kau-
pungeista onkin tullut ilmastopolitiikan toimijoina suunnan-
näyttäjiä ja kansallisten ilmastotavoitteiden kirittäjiä.

Kuutoskaupunkien uudet ilmastotavoitteet

H
elsingin kaupunkistrategiassa tavoitteeksi asetettiin 60 
prosentin päästövähennystavoite vuodelle 2030 ja hii-
lineutraalisuustavoite aikaistettiin vuodesta 2050 vuo-
teen 2035. Strategian mukaisesti on laadittu 28.2.2018 

mennessä aikataulutettu Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpide-
ohjelma, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 10.12.2018. Ohjelma si-
sältää 147 konkreettista toimenpidettä. Hiilineutraalisuustavoitteen 
perustana oli vuosina 2015–2016 laadittu skenaariotarkastelu (Selvi-
tys Helsingin uusista ilmastotavoitteista). Helsinki kokoaa SECAP-
ohjelman vuoden 2019 aikana hiilineutraalisuusohjelmasta, sopeu-
tumislinjauksisista ja ilmastoriskien arvioinnista.

Turun kaupunkistrategiassa tavoitellaan vuoteen 2029 mennessä 
hiilineutraaliutta, jota kohti edetään kunnianhimoisilla ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan toimenpiteillä. Vuodesta 2029 eteenpäin tavoit-
teena on olla ilmastopositiivinen alue. Tavoitevuodeksi valikoitui 

2029, koska se on Turun 800-vuotisjuhlavuosi. Kaupunginvaltuus-
to hyväksyi 11.6.2018 Kestävän ilmasto- ja energiatoimintasuunni-
telman, joka on valmisteltu SECAP –mallin mukaisesti. Liittymi-
sen edellytyksenä on sitoutuminen vähintään EU:n 40 prosentin 
tavoitteeseen vuodelle 2030.

Espoo on asettanut kaupunkistrategiassaan tavoitteeksi hiilineut-
raalisuuden vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2019 aikana valmistuu 
SECAP –mallin mukainen ohjelma, joka korvaa aiemman ilmasto-
ohjelman vuodelle 2020.

Vantaan Resurssiviisauden tiekartan tavoitteet ohjaavat kaupunkia 
kohti hiilineutraalisuutta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen asetta-
misen pohjaksi laadittiin selvitys, jossa tarkasteltiin millaisia toimia 
tavoite edellyttää (Hiilineutraali Vantaa 2030 –selvitys tarvittavista 
lisätoimenpiteistä). Tavoitteena on vuoden 2019 aikana valmistella 
SECAP –mallin mukainen ohjelma, joka konkretisoi toimenpiteitä.

Tampere on asettanut kaupunkistrategiassa tavoitteekseen olla 
hiilineutraali kaupunki vuonna 2030. Vuonna 2018 päätettiin val-
tuustossa Kestävä Tampere 2030 - kohti hiilineutraalia kaupunkia 
-linjauksista ja perustettiin Kestävä Tampere 2030 -kehitysohjelma 
Smart Tampere -ohjelman oheen koordinoimaan ilmastotyötä. Vuo-
den 2019 aikana päivitetään aiemmin tehty tiekartta SECAP-mallin 
mukaiseksi ilmasto-ohjelmaksi.  

Oulu kiristi hiilineutraalisuustavoitteensa vuoteen 2040. Vuoteen 
2030 tähtäävä Oulun kaupungin kestävän energian ja ilmaston toi-
mintasuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 18.12.2018. 
Toimintasuunnitelma on valmisteltu SECAP-mallin mukaisesti. Li-
säksi Oulussa on laadittu hiilineutraaliustiekartta, joka jatkaa vuo-
desta 2030 tavoitevuoteen 2040.
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 Tavoite Vertailuvuosi Kokonaispäästöjen  
vähennys (laskentavuosi)

Päästöjen vähennys  
asukasta kohden

Helsinki Hiilineutraali 2035 (-80 %) 1990 -24% (2017) -42%/as (2017)

Turku Hiilineutraali 2029 (-80 %) 1990 -24% (2015) -35 %/as (2015)

Tampere Hiilineutraali 2030 (-80 %) 1990 -24% (2016) -43 %/as (2016)

Vantaa Hiilineutraali 2030 (-80 %) 1990 +2% (2017) -29 %/as (2017)

Oulu Hiilineutraali 2040 (-80 %) 1990 +5% (2016) -29 %/as (2016)

Espoo Hiilineutraali 2030 (-80 %) 1990 +8% (2017) -33 %/as (2017)

Taulukko 1. Kuutoskaupunkien päästöjen nykytilanne verrattuna vuoteen 1990 (lähteet: HSY, kaupunkien Internet –sivut)

Kuva 1. Kuutoskaupunkien kokonaispäästöt vuonna 2016 ilman teollisuutta, teollisuuden jätehuoltoa ja satamaa 
(kuva: CO2 –raportti).
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Tavoitteiden ja päästövähennysten vertaaminen
Kaikki kaupungit ovat mukana CO2-raportissa, josta saadaan kau-
punkien päästöjen vertailutietoa (kuva 1). Kuuden suurimman kau-
pungin julkistamien päästöjen vertailussa (taulukko 1) on huomatta-
va, että kaupungit käyttävät virallisissa laskennoissa hieman toisis-
taan poikkeavia laskentamenetelmiä. Helsingin, Espoon ja Vantaan 
päästöjen laskennan tekee HSY ja muiden perustuu CO2-raporttiin. 
SECAP –laskentamenetelmä poikkeaa hieman näistä. Turun teke-
mässä SECAP-laskennassa syntyi huomattavasti alhaisempi (-17%) 
päästövähenemä vuodesta 1990 vuoteen 2015 kuin CO2-raportilla 
(-24%). Ero johtuu sähkön päästökertoimen erilaisesta määrittelystä.

CO2 –raportti on kaupallinen yritys, joka tuottaa 
maksullisesti kuntien päästölaskentaa viikkotasolla ja 
vuosiraportoinnin. Kaikki kuutoskaupungit ovat mukana. 
http://www.co2-raportti.fi/

CO2-raportissa havaitaan huomattavia eroja kaupunkien välillä 
lämmitystavoissa kuten erillislämmityksessä (lähinnä öljy) ja säh-
kölämmityksessä. Helsingissä niiden osuudet ovat pienimmät, kos-
ka yli 90 prosenttia kiinteistöistä on kaukolämmitteisiä. Kulutta-
jien sähkönkäyttö on suurinta Helsingissä, koska kaupungissa on 
eniten sairaaloita, oppilaitoksia, kulttuurin rakennuksia ja valtion 
virastoja. Ne palvelevat koko maata, mutta kulutus lasketaan Hel-
singin päästöihin.

Tavoitteiden saavutettavuus ja haasteet
Tavoitteiden asettaminen on aina lopulta poliittinen päätös. Tässä 
voidaan toimia etukenossa eli asetetaan ensin tavoite ja sitten ar-
vioida voidaanko siihen päästä ja laaditaan ohjelma. Esimerkkinä 
tästä on Espoo. Helsinki on taas selvittänyt ensin mihin ja miten ta-
voitteeseen voidaan päästä, asettanut siihen perustuen tavoitteen ja 

sitten laatinut konkreettisen ohjelman. Oli niin tai näin, haasteelli-
set tavoitteet osoittavat kaupunkien virkamieskunnan ja poliittisten 
päättäjien rohkeutta ottaa ilmastonmuutoksen hillintä tosissaan. 
Valmistuneet ohjelmat ja seuraavien valtuustojen päivitykset nii-
hin tulevat konkretisoimaan miten tavoitteisiin tullaan pääsemään. 
Kuutoskaupungit tekevät läheistä yhteistyötä, jakaen kokemuksia, 
selvityksien tietoja muun muassa kaupunginjohtajien ilmastover-
koston kautta. Tässä verkostossa kaupunginjohtajat esittävät yhtei-
siä ilmastoaloitteita, kuten viimeisimpinä tehdyt puurakentamisen 
edistämiseen ja energiatiedon avaamiseen liittyvät aloitteet.

Helsinki ja Vantaa ovat omissa selvityksissään tuoneet esille, että 
hiilineutraalisuustavoitteeseen on mahdollista päästä, mutta se edel-
lyttää kaikkien esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista. Helsingin 
kaupunginhallitus totesi 10.12.2018, että mikäli jokin toimenpide ei 
toteudu on se korvattava jollakin toisella ja lisäksi ohjelmaa päivi-
tetään valtuustokausittain, jolloin esimerkiksi uuden teknologian 
mahdollisuudet saadaan käyttöön. Huomattavaa on tämän lisäksi 
myös, että BAU-skenaarioiden toimenpiteet tulee myös toteuttaa. 
Siinä on esimerkiksi Helsingin osalla mukana Hanasaaren kivihii-
livoimalaitoksen sulkeminen vuonna 2024 ja Helsingin seudun lii-
kenteen HSL:n tilaaman joukkoliikenteen hiilineutraalisuus sekä 
valtion päättämät toimenpiteet. 

Kirjoittaja DI Jari Viinanen on koordinoinut Hiilineutraali Helsinki 2035 
–toimenpideohjelman ja sitä edeltävien selvitysten laatimista Helsingin 
kaupungilla ja on mukana useissa kaupunkien verkostoissa.
Twitter @stadinilmasto @JViinanen

Lähteet
Kuutoskaupunkien Internet –sivut ja ilmastoasiantuntijoiden kommentit
Kuutoskaupunkien ilmasto-ohjelmat
Selvitys Helsingin uusista ilmastotavoitteista
Hiilineutraali Vantaa 2030 –selvitys tarvittavista lisätoimenpiteistä

KUUTOSKAUPUNGIT ovat liittyneet EU:n komission Covenant of 
Mayors for Climate and Energy –aloitteeseen, jonka mukaisesti 
tulee laatia SECAP  -ohjelma (Sustainable Energy and Climate Ac-
tion Plan).  Ohjelman tulee sisältää ilmastonmuutoksen hillinnän 
ja sopeutumisen suunnitelmat sekä ilmastoriskien ja haavoittu-
vuuden arvioinnin. Seuranta voidaan tehdä CDP-raportoinnilla tai 
erillisellä SECAP-laskennalla.
https://www.covenantofmayors.eu/en/

Carbon Disclosure Project CDP tarjoaa globaalisti kaupungeille 
ja yrityksille maksuttomasti mahdollisuuden ilmastoraportointiin.
https://www.cdp.net/en

Pääkaupunkiseudun kuntien omistama Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut HSY laskee vuosittain päästöt HSY:n laskentame-
netelmällä, joka perustuu Suomen ympäristökeskuksen kehittä-
mään kuntien Kasvener –laskentaan. 
https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/ilmastonmuutos/ 
hillinta/seuranta/Sivut/Paastot.aspx
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Kaupunkien haasteet:
• Kaupunkien kasvu, esim. Helsinki kasvaa  

noin 8000 asukkaalla vuodessa.
• Fossiilisen kaukolämmön (kivihiili, turve ja  

jätteen fossiilinen osa) korvaaminen.
• Kestävästi tuotetun biopolttoaineen saatavuus.
• Asukkaiden ja yritysten saaminen mukaan  

toteuttamaan hiilineutraalisuutta.
• Taloyhtiöiden päätöksenteko on hajautunut ja  

energiaremonteille on puutteelliset rahoitusinstrumentit.
• Kompensaatiomenetelmiä ja laskentaa tulee  

kehittää (20 % päästöistä).
• Kulutusperäisten päästöjen (ruoka, kulutustavarat, mat-

kustus) seurantaa ja sisällyttämistä hiilineutraalisuusta-
voitteeseen tulee kehittää. Tuplalaskennan välttäminen.

• Liikenteen päästöjen laskenta, esim. Helsingin  
matkustajasataman päästöt lasketaan Helsingin 
päästöiksi (Helsingin satama oli vuonna 2017 maailman 
vilkkain satama 12,3 miljoonalla matkustajallaan).  
Lisäksi työmatka- ja läpiajoliikenne lasketaan  
kunkin kaupungin päästöksi.



HOPEHANKE: https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/helsinki

Kuva: Nelli Kaski/HSY

HSY etsii ilmanlaadun 
mittauspaikkoja Helsingistä

– onko kenties sinun pihasi  
tai parvekkeesi sopiva? 

H
SY etsii mittauspaikkoja uusille, pienikokoisille ilmanlaadun mittalaitteille noin kahden vuoden ajaksi. So-
piva paikka on piha tai 1. tai 2. kerroksen parveke tiiviisti rakennetulla pientaloalueella tai vilkkaan kadun 
varrella. Pientaloalueella mittauspaikkojen olisi hyvä olla keskellä pientaloaluetta, jossa poltetaan puuta ta-
koissa tai puukiukaissa. Liikenneympäristöistä haetaan mittauspaikkoja vilkkaiden katujen ja pääväylien 

varsilta, sisäpihoilta tai suurten rakennustyömaiden läheisyydestä.
 Mittauksia tehdään syksystä alkaen yhteensä noin 25 paikassa Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa, Vallilassa ja sen lä-

hiympäristössä, sekä Pakilassa ja Pirkkolassa. Ehdotuksia mittauspaikoista voi toimittaa HSY:lle 14.6.2019 saakka. Mit-
talaitteita on kahta erilaista mallia. Parvekkeille tulee maitopurkin kokoinen Vaisalan sensori. Pihalle voi tulla Vaisalan 
sensorin lisäksi myös metrin korkuinen, kapeahko mittalaite. Lisäksi osaan mittauspaikoista tulee myös pieni Vaisalan 
sääasema. Mittalaitteet tarvitsevat sähköä, mutta sähkönkulutus on vähäistä.

 Mittausverkko toteutetaan osana Healthy Outdoor Premises for Everyone (HOPE) -hanketta, joka saa rahoitusta EU:n 
Urban Innovative Actions -ohjelmasta. Hankeen koordinaattori on Helsingin kaupunki, ja siihen osallistuvat Helsingin 
yliopisto, Ilmatieteen laitos, Forum Virium Helsinki, HSY, Vaisala Oyj ja Useless Company Oy.

EHDOTUKSET MITTAUSPAIKOISTA JA LISÄTIEDOT: www.hsy.fi/sensoripaikat. 
Lisätietoja myös ilmansuojeluasiantuntija Katja Ohtonen, 
katja.ohtonen(at)hsy.fi, puh. 050 351 9492.
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KATRIINA KYLLÖNEN, tutkija, laatupäällikkö, Ilmatieteen laitos
KARRI SAARNIO, erikoistutkija, Ilmatieteen laitos

MIKA VESTENIUS, tutkija, Ilmatieteen laitos

Kuva 1: Porin Paanakedonkadun ilmanlaatuasema oli yksi kaasuvertailun ja kenttäauditoinnin kohteista. 

ILMANLAATUA MITATAAN 
Suomessa luotettavasti 

ja korkeatasoisesti

KUVA: JAAKKO LAAKIA
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S
uomessa ilmanlaatumittauksia on tehty systemaattisesti 
1960-luvulta lähtien. Nykypäivänä käytetyt jatkuvatoimiset 
ilmanlaatumonitorit alkoivat pikkuhiljaa yleistyä seuraa-
villa vuosikymmenillä. Vuosien varrella laadunvarmistuk-

sen merkitys on havaittu hyvin tärkeäksi, jotta mittauksen oikeel-
lisuudesta ja vertailukelpoisuudesta voidaan varmistua. Näin seu-
rannan tulosten hyödyntäminen päätöksenteossa perustuu myös 
oikeaan ja luotettavaan tietoon.

Tyypillisimpiä mitattuja ilman epäpuhtauksia ovat typen oksidit 
(NO + NO2 = NOx), otsoni (O3), rikkidioksidi (SO2) ja eri kokoluokki-
en hiukkaset (hengitettävät hiukkaset, PM10; pienhiukkaset, PM2.5). 
Näiden osalta Ilmatieteen laitoksen kansallinen ilmanlaadun ver-
tailulaboratorio varmistaa seurantatulosten oikeellisuutta järjestä-
mällä säännöllisesti kaasumaisten epäpuhtauksien vertailumitta-
uksia, sekä osoittamalla jatkuvatoimisten hiukkasmittausten vas-
taavuutta vertailumenetelmään, eli keräinmenetelmään. Vertailu-
laboratorio osallistuu myös itse kansainvälisiin vertailumittauksiin 
säännöllisesti sekä kaasujen että hiukkasten osalta varmistaakseen 
oman toimintansa oikeellisuuden.

Mittausten luotettavuuden osoittaminen
Vertailumittausten järjestäminen sekä mittausten laatujärjestelmien 
arviointi on EU-direktiiviin kirjattu kansallisen ilmanlaadun vertai-
lulaboratorion tehtävä. Kaasumaisten epäpuhtauksien vertailumit-

tauksilla varmistetaan, että Suomen ilmanlaadun mittaukset teh-
dään eurooppalaisten standardien mukaisesti ja että ilmanlaadun 
mittaustulokset ovat luotettavia ja vertailukelpoisia sekä kansalli-
sesti että kansainvälisesti. Vertailumittauskampanjoita järjestetään 
noin viiden vuoden välein ja syksyllä 2018 raportoitu kampanja oli 
järjestyksessään neljäs (Saarnio ym. 2018).

Hiukkasmittauksissa käytetään yleisesti jatkuvatoimisia mitta-
laitteita, koska näillä pystytään mittaamaan hiukkaspitoisuudessa 
tapahtuvia muutoksia nopeasti ja reaaliaikaisesti. Tällöin ilmanlaa-
dun heikkenemisestä esim. katupölyaikaan voidaan ripeästi tiedot-
taa kansalaisia. Jatkuvatoimisten mittalaitteiden vastaavuus vertai-
lumenetelmään pitää kuitenkin osoittaa. Hiukkasten vertailume-
netelmä perustuu hiukkasten vuorokausikeruisiin suodattimille ja 
kerättyjen suodattimien punnitukseen myöhemmin laboratoriossa 
vakio-olosuhteissa. Vertailulaboratorio on järjestänyt hiukkasmit-
tausten kansallisen vertailun, ns. ekvivalenttisuuskampanjan, kah-
teen otteeseen, Helsingissä 2007–2008 ja Kuopiossa 2014–2015. Tässä 
artikkelissa esiteltävässä tutkimuksessa selvitettiin, kuinka Kuopi-
on vertailumittauskampanjassa määritetyt hiukkasmittausten ka-
librointikertoimet soveltuvat muille Suomen mittauspaikkakun-
nille (Waldén ja Vestenius, 2018). Lisäksi tutkittiin sitä, miten hyvin 
Kuopiossa hyväksytyt mittalaitteet toimivat eri puolella Suomea ja 
eri vuodenaikoina.

Kuva 2: Vertailumittausten tulosten hyväksyttävyysaste on kehittynyt vuosien varrella. Kaikkien kaasujen vertailuja 
edustava palkki sisälsi aiempina vuosina myös hiilimonoksidin (CO), jota ei nyt enää vertailtu Suomessa tehtävien 
CO-mittausten vähäisyyden takia, sekä vuonna 2006 lisäksi rikkivedyn (H2S).

Suomessa tehtäviä ilmanlaatumittauksia arvioitiin Ilmatieteen 
laitoksen ja ympäristöministeriön rahoittamalla hankkeella vuosina 
2017–2018. Hankkeeseen kuuluivat kaasumaisten epäpuhtauksien 
vertailumittauskampanja Suomen ilmanlaadun seuranta-
asemilla, seuranta-asemien kenttäauditointi, mittausverkkojen 
laatujärjestelmäauditointi sekä jatkuvatoimisten hiukkasmittalaitteiden 
soveltuvuustutkimus ilmanlaadun seuranta-asemilla. Tulosten 
mukaan ilmanlaatumittausten tulokset ovat Suomessa korkealla tasolla.
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Vertailumittaukset tehtiin mittausasemilla
Suomessa on kaikkiaan satakunta pysyväisluonteista ilmanlaadun 
mittausasemaa noin kolmenkymmenen mittausverkon alaisuudes-
sa ja noin 60 kunnan alueella. Suomessa kaupungit ovat vastuussa 
tarvittavasta ilmanlaadun seurannasta alueellaan. Ilmatieteen lai-
tos puolestaan seuraa ilmanlaatua tausta-alueilla. Kampanjan ai-
kana Ilmatieteen laitoksen vertailulaboratorio kiersi yhteensä noin 
parikymmentä mittausverkkoa ja kaasujen vertailumittaus suoritet-
tiin laboratorion sijaan mittausasemilla (kuva 1). Mittausten siirtä-
minen laboratorion kontrolloidusta ympäristöstä mittausasemien 
vaihteleviin olosuhteisiin oli haastavaa, mutta vertailumittausten 
toteutus kentällä onnistui hyvin. Vertailumittaus koski kaasumai-
sista ilmansaasteista typen oksideja, rikkidioksidia ja otsonia, joille 
on lainsäädännössä asetettu raja-arvot tai tavoitearvot.

Mittausten laatu pysynyt hyvänä
Kaasuvertailumittausten tuloksista oli havaittavissa, että ilmanlaa-
dun mittauksia tehdään Suomessa korkeatasoisesti ja luotettavas-
ti, sillä 93 % raportoiduista tuloksista oli hyväksyttäviä ja mittause-
pävarmuusarvion oli laatinut suurin osa, noin 86 %, osallistuneista 
mittausverkoista. Muutaman arveluttavan vertailutuloksen rapor-
toineet verkot reagoivat tuloksiin nopeasti, ja tulosten uudelleen-
laskemisen tai korjaavien toimenpiteiden jälkeen tehtyjen uusin-
tavertailumittausten tulokset olivat kaikki hyväksyttävällä tasolla. 
Tämä osoittaa mittaajien korkeaa ammattitaitoa ja laatujärjestel-
mien toimivuutta. Samalla vertailumittaus itsessään osoitti tämän 
kaltaisten kampanjoiden toimivan hyvin yhtenä ilmanlaatumitta-
usten laadunvarmistustoimenpiteenä.

Kaasuvertailujen yhteydessä suoritettiin myös mittausverkko-

jen laatujärjestelmien auditointi sekä seuranta-aseman käytännön 
toimia tarkasteleva kenttäauditointi. Auditoinnissa havaittiin, että 
laatujärjestelmiä on kehitetty aktiivisesti ja mittauksissa noudate-
taan eurooppalaisia standardeja hyvin. Laatujärjestelmien kehit-
tyminen ja laadunvarmistuksen roolin korostuminen vaikuttavat 
osaltaan hyvään kehitykseen vertailumittausten tuloksissa vuosi-
en 2002-2017 välillä (kuva 2).
 
Hiukkasmittalaitteiden kalibrointikertoimille varmistus
Samanaikaisesti kaasumaisten ilman epäpuhtauksien vertailumit-
tausten kanssa suoritettiin Ilmatieteen laitoksen toimesta myös jat-
kuvatoimisten hiukkasmittausten vertailu. Näissä mittauksissa ta-
voitteena oli tutkia jatkuvatoimisten hiukkasmittalaitteiden vertail-
tavuutta vertailumenetelmää vastaan. Hiukkasten vertailumittauk-
set tehtiin kahdeksalla mittausasemalla eri paikkakunnilla ympäri 
Suomea (kuva 3).

Hiukkasmittausten vertailussa selvisi, että optiset mittalaitteet ovat 
herkempiä paikkakuntakohtaisille eroille kuin laitteet, jotka perus-
tuvat beetasäteilyn vaimenemiseen tai värähtelevän mikrovaa’an 
toimintaan. Tutkimus osoitti, että kaikkia Kuopion vertailussa hy-
väksyttyjä laitteita voi käyttää hiukkasmittauksiin myös muualla 
Suomessa kalibrointikertoimien kanssa. Tuoreessa raportissa esi-
tetään yhtenäiset kalibrointikertoimet, joita suositellaan käytettä-
väksi hiukkasmittauksissa Suomessa (taulukko 1).

Omalta osaltaan vertailulaboratorio varmisti viime vuonna ver-
tailumenetelmänsä luotettavuuden Euroopan komission yhteisen 
tutkimuskeskuksen (Joint Research Center, JRC) järjestämässä eu-
rooppalaisessa vertailussa, jossa laboratorion tulos oli raja-arvopi-
toisuudessa Euroopan kansallisten vertailulaboratorioiden paras.

Ekvivalentti 
PM-analysaattori

PM10-kalibrointiyhtälö Epävarmuus (%) PM2,5-kalibrointiyhtälö Epävarmuus (%)

BAM 1020 0,947 12,6 % 1,100y + 0,733 7,4 %

GRIMM 180 0,975 13,0 % 0,78 12,3 %

SHARP 5030 C-dust 1,242 15,2 % 0,998 24,9 %

SHARP 5030 (beta) 1,278 11,8 % 0,971 0,2 %

FH 62 IR 1,247 15,2 % 0,850y + 1,709 17,3 %

TEOM 1405 0,848 14,4 % 1,009y - 1,681 8,8 %

MP101M 0,938 8,4 % 0,812y - 0,306 8,9 %

OSIRIS 1,343 15,4 %

Taulukko 1: Suositellut kalibrointiyhtälöt jatkuvatoimisille PM10- ja PM2,5-mittauksille Suomessa (Waldén ja Vestenius, 2018).

10     ILMANSUOJELU 2019



Kuva 4: Hiukkasmittalaitteiden vertailumittauksia vuonna 2017. Referens-
sikeräin mittaa Oulun keskustan mittauskopilla. 

Kuva 3: Hiukkasmittalaitteiden vertailumittauksia vuonna 2017. Vertailu-
laboratorion referenssikeräimen (Leckel SEQ47/50) nosto mittauskopin 
katolle Vaasassa. 

Maailman puhtainta ilmaa mitataan luotettavasti
Viime vuonna Maailman terveysjärjestö WHO totesi, että Suomen 
ilmanlaatu on maailman puhtainta, kun taas tänä vuonna Green-
peacen ja AirVisualin tutkimuksessa Suomen ilmanlaatu noteerat-
tiin maailman toiseksi puhtaimpana heti Islannin jälkeen. Nyt ra-
portoitujen vertailumittaustulosten ja auditointien perusteella voi-
daan lisäksi todeta, että Suomessa mitataan ilmanlaatua todistetusti 
luotettavin mittauksin. Tänä vuonna vertailulaboratorio jatkaa il-
manlaadun mittaustulosten vaatimustenmukaisuuden arviointia 
hiukkasmittausten lisäksi metalli- ja PAH-mittausten osalta. Lisäksi 
laboratorio varmistaa oman kalibrointitoimintansa luotettavuuden 
kaasujen osalta toukokuussa JRC:n järjestämässä pätevyyskokeessa.

Koko Suomen ilmanlaatua voi seurata Ilmatieteen laitoksen yl-
läpitämässä verkkopalvelussa ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu. Vas-
taava palvelu ruotsiksi löytyy osoitteesta sv.ilmatieteenlaitos.fi/luft-
kvalitet ja englanniksi osoitteesta en.ilmatieteenlaitos.fi/air-quality.

Lisätietoja
Tämän artikkelin taustana olevat raportit löytyvät vapaas-
ti ladattavina osoitteesta 
ilmatieteenlaitos.fi/raportit-ja-lomakkeet.
Saarnio K., Kyllönen K., Laurila S., Lusa K. & Waldén J.: Ul-
koilman SO2-, NO- ja O3-mittausten kansallinen vertailu-
mittaus sekä ilmanlaatumittausten laatujärjestelmä- ja kent-
täauditointi 2017. Ilmatieteen laitoksen Raportteja, 2018:1.
Waldén J. & Vestenius M.: Verification of PM-analyzers for 
PM10 and PM2.5 with the PM reference method. Finnish 
Meteorological Institute Reports, 2018:2.

Vuodenvaihteessa 2018–2019 ilmanlaadun kansallisen ver-
tailulaboratorion perustaja ja vetäjä FT Jari Waldén jäi eläk-
keelle. Vertailulaboratorion tehtävissä jatkavat seuraavat 
henkilöt: Karri Saarnio (projektit, mittanormaalilaboratorio), 
Kaisa Lusa (akkreditoidut kalibrointipalvelut), Sisko Laurila 
(kalibrointituki), Mika Vestenius (hiukkasmittaukset) ja Katrii-
na Kyllönen (laatupäällikkö, vertailulaboratorio). Työtoverit 
kiittävät Jaria lämpimästi yhteisistä työvuosista, ohjauksesta 
ja lukuisista antoisista keskusteluista, ja toivottavat muka-
via eläkevuosia! 

KUVA: MIKA VESTENIUS

KUVA: MIKA VESTENIUS
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MUUALLA
Muualla-sarjassa kuulemme ajankohtaisista 
ilmansuojelun kysymyksistä eri puolilta  
maailmaa.

EUROCITIES-VERKOSTOSSA 
puhuttiin ilmansuojelusta 
ja ilmastonmuutokseen 

sopeutumisesta
Eurocitiesin ympäristöfoorumin osallistujia. 

Eurocities-verkoston ympäristöfoorumin tapaamisessa Italian Genovassa huhtikuun 
alussa esiteltiin Helsingin ilmansuojelusuunnitelmaa ja sen valmistelua osana EU:n Urban 
Agenda -ohjelmaa sekä perehdyttiin laajemmin resilienssin käsitteeseen eri näkökulmista. 
Esimerkit osoittivat, että vaikka ilmastonmuutoksen myötä lisääntyneet sään vaaratekijät 
on monessa kaupungissa tunnistettu, niiden systemaattinen huomioiminen ja riskien 
vähentäminen esimerkiksi kaavoitukseen vaikuttamalla on usein vaikeaa.



KUVA: SUSAN LYYTIKÄINEN
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E
urocities on noin kahdensadan eu-
rooppalaisen kaupungin verkosto, jo-
ka luo mahdollisuuksia yhteistyölle ja 
joka pyrkii vaikuttamaan Euroopan 
unionin instituutioihin kaupunkeja 
koskevien asioiden huomioimiseksi 

päätöksenteossa. Eurocitiesin toiminta on järjestet-
ty kuuden teemafoorumin, joista yksi käsittelee ym-
päristöasioita, alle.  

 Ympäristöfoorumi on edelleen jakautunut viiteen 
työryhmään. Suurimmat suomalaiset kaupungit, Hel-
sinki, Espoo, Tampere ja Vantaa, ovat olleet aktiivi-
sesti mukana Eurocitiesin toiminnassa ja erityisesti 
sen ilmansuojelun, ilmastonmuutoksen ja energia-
tehokkuuden (AQCCEE) työryhmässä jo pitkään. 
Genovassa AQCCEE:n kokouksessa käsiteltiin EU:n 
Urban Agenda –ohjelmaan sisältyvää ilmanlaadun 
kumppanuushanketta ja esiteltiin, millaisia työka-
luja se tarjoaa kaupungeille ilmansuojelusuunni-
telmien laatimiseen.

 
Esittelyssä Helsingin ja Lontoon 
ilmansuojelutoimet
Helsingin kaupunki ja HSY osallistuivat kaupunki-
agendan ilmanlaadun kumppanuushankkeeseen, jos-
sa tuotettiin Milanon johdolla parhaiden käytäntöjen 
opas ilmansuojelusuunnitelmien laatimiseen. Hel-
singin ilmansuojelusuunnitelma esiteltiin yhtenä esi-
merkkinä hyvin toteutetuista suunnitelmista. HSY 
ja Helsinki kirjoittivat oppaaseen osion asukkaiden 
osallistamisesta ja sidosryhmäyhteistyöstä Helsin-
gin ilmansuojelusuunnitelman valmistelun pohjalta. 
Pääviestinä oli, että suunnitteluun kannattaa hyvissä 
ajoin ottaa mukaan avaintoimijat, joiden toimenpi-
teitä tarvitaan suunnitelman toteuttamiseksi. Myös 
asukkaille on hyvä antaa tietoa ja mahdollisuus osal-
listua suunnitelman valmisteluun jo ennen suunnitel-
man virallista lain vaatimaa kommentointikierrosta.

 Helsingin suunnitelman lisäksi Lontoo esitteli 
kokouksessa omaa ilmansuojelusuunnitelmaansa. 
Lontoossa otettiin maanantaina 8.4.2019 käyttöön 
“ultramatalan päästön alue” eli Ultra-Low Emissi-
on Zone (ULEZ), joka kattaa kaupungin keskustan 
ruuhkamaksualueen. Alueella saavat kulkea ilman 
lisämaksua vain vähintään Euro 6-tason dieselau-
tot ja vähintään Euro 4- tason bensiiniautot. Muiden 
henkilöautojen on maksettava ruuhkamaksun lisäk-
si 12,50 puntaa eli noin 14,50 euroa päivässä ULEZ-
lisämaksua. Kuorma-autoille ja busseille, jotka eivät 
täytä Euro 6-normia, päivän hintalappu on 100 pun-
taa eli noin 116 euroa. Uuden maksun uskotaan vä-
hentävän päästöjä alueella jopa 45 prosenttia. Lon-
too suunnittelee laajentavansa ULEZ-aluetta noin 
kymmenenkertaiseksi vuodesta 2021 alkaen. Tuo-
reen tutkimuksen mukaan lähes 1000 ihmistä vuo-
dessa joutuu sairaalaan saasteiden aiheuttaman ast-
man vuoksi. Lontoon kantakaupungissa syntyvän 
lapsen eliniän odote on ilmansaasteiden vuoksi noin 
kaksi vuotta lyhyempi kuin kaupungin ulkopuolel-
la syntyvän lapsen.

MAARIA PARRY, ilmastoasiantuntija, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

OUTI VÄKEVÄ, ilmansuojeluasiantuntija, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY



Bisagno-joen ohivirtaustunnelin suuaukko. 

KU
VA: M

AARIA PARRY.

Kaupungit oppivat yhdessä sopeutumaan
Varsinaisen ympäristöfoorumin aiheena oli resiliens-
si, eli kaupunkien kyky sietää ja sopeutua muutoksiin 
ilman, että toimintakyky heikkenee. Teemaan joh-
datteli paikallisen energialaitoksen toimitusjohtaja 
Giuseppe Zampini, joka alusti Genovan kaupungin 
selviytymisestä Morandi-sillan romahduksesta vii-
me vuoden elokuussa. Zampinin mukaan resiliens-
siä ei synny ilman uusia ideoita ja suuria tunteita – 
voimakas halu selviytyä ja etsiä keinoja tehdä asioi-
ta paremmin on tärkeää. YK:n yhdyskuntaohjelman 
UN-Habitatin Esteban Leon nosti puolestaan suo-
malaisen sisu-sanan resilienssiä kuvaamaan.

 Keskusteluita käytiin erityisesti ilmastoriskeihin 
liittyvän resilienssin rakentamisen, eli ilmastonmuu-
tokseen sopeutumisen, ympärillä. Euroopan kaupun-
kien kohtaamat ilmastoriskit ovat hyvin erilaisia – 
pohjoisemmassa haasteita tulee aiheuttamaan erityi-
sesti lisääntyvä sateisuus, Etelä-Euroopassa taas voi-
mistuvat ja pitenevät helleaallot sekä kuivuus. Ilmas-
toriskeihin tarttumisen tekee monissa kaupungeissa 
haasteelliseksi se, että sopeutumistoimien suunnit-
telu edellyttää monitasoista ja eri toimialojen rajat 
ylittävää yhteistyötä. Poliittista tahtoa ja ymmärrystä 
riskien vähentämisen edellytyksistä tulisi siis löytyä 

varsin korkealta kaupungin johdosta.
 Osaamista laajennetaan muun muassa toisessa 

Urban Agenda -ohjelmassa, joka keskittyy yhteistyö-
hön ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Genovan 
kaupungin johtamassa kumppanuushankkeessa on 
mukana Euroopan komission ja Eurocitiesin lisäksi 
useita kaupunkeja, ja siihen liittyy tiedonkeruuta ja 
koulutustilaisuuksia. Tässä kumppanuushankkees-
sa ei ole mukana suomalaisia kaupunkeja.

 Ympäristöfoorumissa, jossa oli mukana yli 20 eu-
rooppalaisen kaupungin edustus, esiteltiin myös Hel-
singin kaupungin sopeutumistoimia, ja Tampereen 
apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki liitti alle-
kirjoituksellaan Tampereen kaupunginjohtajien il-
masto- ja energiasitoumus Covenant of Mayorsiin. 
Covenant of Mayors -sitoumus edellyttää, että kau-
punki tekee ilmasto-ohjelman, joka kattaa energia-
tehokkuuden sekä ilmastonmuutoksen hillinnän ja 
sopeutumisen.

 
Kulttuuriperinnön suojelu muuttuvassa 
ilmastossa
Ympäristöfoorumi pidettiin 1500-luvulla rakennetus-
sa upeassa Meridiana-palatsissa, joka on Unescon 
maailmanperintökohde. Tilaisuudessa yhtenä tär-
keänä aiheena olikin kulttuuri- ja luonnonperinnön 
resilienssin vahvistaminen. Aiheesta on viime aikoi-
na ollut käynnissä useita EU-rahoitteisia hankkeita, 
joissa on saatu tarkempaa tietoa lämpenevän ilmas-
ton ja muuttuvien sääilmiöiden vaikutuksista arvok-
kaisiin kohteisiin suojelutoimenpiteiden laatimiseksi.

 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on parhai-
ten toteutettavissa, jos se voidaan huomioida jo kau-
punkisuunnittelussa: varmistamalla viherrakenteen 
riittävä määrä, ehkäisemällä lämpösaarekeilmiötä ja 
suunnittelemalla hulevesien järkevä ohjaaminen. 
Euroopan kaupungeissa on kuitenkin paljon vanhaa 
yhdyskuntarakennetta, mikä vaikeuttaa sekä sopeu-
tumisen että ilmastonmuutoksen hillinnän keinojen 
käyttöönottoa. Venetsian edustaja muistutti kokouk-
sessa, ettei kaupunki salli esimerkiksi aurinkopanee-
lien asentamista tai viherkattojen perustamista – käy-
tettävissä olevia mahdollisuuksia voi siis olla hyvin 
vähän. Tämä tunnistettiin yhdeksi haasteeksi, johon 
verkostossa on hyvä pohtia ratkaisukeinoja yhdessä.  

Genovan tulvasuojelu hoituu tunnelin avulla
 Ympäristöfoorumin tilasuuksiin kuuluu vierailukäyn-
nit, joissa tutustutaan isäntäkaupungin ratkaisuihin 
käytännöissä. Yksi vaihtoehtoisista vierailukohteista 
oli Genovan kaupungin halki virtaavan Bisagno-jo-
en ohivirtaustunneli, jonka rakentaminen sai vauh-
tia vuonna 2011 tapahtuneen tuhoisan, useita ihmis-
henkiä vaatineen ja kymmenien miljoonien vahingot 
aiheuttaneen tulvan jälkeen. Bisagnon vesimäärän 
kasvaessa osa virtauksesta ohjautuu tunneliin vajaan 
seitsemän kilometrin päässä merenrannasta ja pitää 
näin joen vesimassat hallittavina. Tunnelin kapasi-
teetti on 450 m3 sekunnissa, mikä on moninkertai-
sesti esimerkiksi Vantaanjoen (16 m3/s) vesimäärä.

Bisagnon tulvat aiheutuvat rankkasateista, joiden 
intensiteetin on arvioitu voimistuvan ilmastonmuu-
toksen myötä. Genovan kaupunki esitteli Eurocities-
vieraille erityisesti vielä rakenteilla olevaa tunnelin 
uusinta osaa, Bisagnoon laskevan Fereggianon tul-
vimista ehkäisevää tunnelikäytävää. 





JOEL KUULA, tutkija, Ilmatieteen laitos

Yhteyshenkilöt
Erikoistutkija Hilkka Timonen,  
Ilmatieteen laitos, hilkka.timonen@fmi.fi
Erikoistutkija Topi Rönkkö, Tampereen yliopisto, topi.ronkko@tuni.fi
Ilmansuojeluasiantuntija Jarkko Niemi, HSY, jarkko.niemi@hsy.fi

P
ienhiukkasaltistuksen määrittäminen edellyttää yksi-
tyiskohtaista tietoa hiukkasten alueellisesta jakautumi-
sesta. Tällä hetkellä tiiviiden mittausverkkojen kehitys-
tä rajoittaa standardisoitujen mittalaitteiden kalliit yk-
sikkökustannukset, ja lisäksi muun muassa laitteiden 

suuret koot sekä rajoitetut langattoman tiedonsiirron ominaisuudet 
muodostavat käytännön ongelmia. Edullisempien ja rakenteeltaan 
yksinkertaisempien mittausmenetelmien soveltuvuttaa täydentä-
vään ilmanlaadun seurantaan on selvitetty useissa tutkimuksissa.  

Alan kirjallisuudessa hiukkassensorit mielletään usein säänkes-
täviksi ja pienikokoisiksi mittalaitteiksi. Datansiirto suoritetaan lan-
gattomasti ja siten pitkienkin aikasarjojen mittaaminen on mahdol-

lista ilman aktiivista ylläpitoa. Yhden sensorin yksikköhinta saattaa 
olla kymmenesosa perinteiseen referenssiinstrumenttiin verrattuna. 
Euroopan unionin Ambient Air Quality -direktiivissä (2008/EC/50) 
on määritelty kaksi eri mittausepävarmuusrajaa pienhiukkasmitta-
uksille, mutta muutoin sensori-tyyppisille (ts. indikatiivisille) mitta-
laitteille ei ole olemassa virallista määritelmää tai epävarmuusrajoja. 
Nykyisin valonsirontaan perustuvia optisia sensorimoduuleita on 
saatavilla noin kymmenkunta erilaista ja uusia tulee markkinoille 
tasaisella tahdilla. Sensorimoduulin ympärille täytyy usein raken-
taa näytteenotto sekä oma datankeruujärjestelmä, ja koko kokonai-
suus täytyy koteloida säänkestäväksi. Tutkimus on kaikenkaikkiaan 
siis melko poikkitieteellistä.

Sensoreiden testaaminen
Kaupallisten sensorimoduulien suurin heikkous on niiden mää-
rittelemätön mittatarkkuus sekä tuntematon hiukkaskoon havain-
nointialue. Vertailuja referenssilaitteiden tuloksiin ei ole mielekäs-
tä tehdä ilman yksityiskohtaista ymmärrystä sensorin vasteominai-
suuksista. Tämän takia tutkimustyö Ilmatieteen laitoksella aloitet-
tiinkin laboratoriokokeilla.

Hiukkassensoreilla odotetaan olevan entistä merkittävämpi 
rooli tulevaisuuden ilmanlaadun seurannassa. Standardisoidut 

mittausmenetelmät ovat tarkkoja ja luotettavia, mutta muun muassa 
suurten yksikkökustannusten vuoksi mittausten aluellinen kattavuus jää 

yhä melko pieneksi. Ilmatieteen laitoksella on selvitetty, missä määrin 
hiukkassensoreilla voitaisiin täydentää mittausten kattavuutta.

HIUKKASSENSORIT 
ilmanlaadun seurannassa
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”Kehitimme järjestelmän, jolla sensorimoduulin vasteominai-
suudet voidaan määritellä pääpiirteiltään alle 15 minuutissa. Pys-
tymme tuottamaan portaattomasti eri kokoisia hiukkasia noin 0.5 
mikrometristä useisiin kymmeniin mikrometreihin saakka siten, 
että lukumääräkonsentraatio pysyy vakiona. Näin saamme selville 
seuraako sensorin vaste lukumäärä- vai massapitoisuuksia”, toteaa 
tutkija Joel Kuula Ilmatieteen laitokselta.

Seikka on tärkeä tietää, kun sensorin elektroniikkatason toimin-
taperiaatetta ei muutoin täysin tunneta. Riippuen toteutustavasta, 
sensori voi toimia hiukkaslaskurina tai fotometrinä. Hiukkaslaskuri 
mittaa yksittäisten sirontapulssien lukumäärää kun fotometri mit-
taa valon kokonaissironnan voimakkuutta.

”Lisäksi tuotetun testiaerosolin kokojakauma pysyy monodis-
persiivisena eli käytönnässä aerosoli koostuu vain yhden kokoisis-
ta hiukkasista. Sensorin ylä- ja alaleikkausrajat saadaan näin mää-
ritettyä”, Kuula jatkaa.

Järjestelmässä on myös mahdollisuus muunnella hiukkasten op-
tisia ominaisuuksia, mutta tämä on tärkeydeltään toissijainen omi-
naisuus.

Testatuissa sensorimoduuleissa on ilmennyt vaihtelevia leikkaus-
rajoja ja sekä lukumäärää että massaa mittaavia malleja. Ongelmal-
liseksi on havaittu se, että leikkausrajat voivat olla epäedulliset pe-
rinteisiä PM2.5 ja PM10 (hiukkasten kokonaismassa alle 2.5 ja alle 10 
mikrometrin kokojakeissa) parametreja ajatellen. Esimerkiksi sen-
sori, jonka mittausalue on 0.5 – 1.6 mikrometriä jättää havaitsematta 
kaikki alle 0.5 mikrometrin sekä yli 1.6 mikrometrin hiukkaset. Täl-
löin sensorin tarkkuus on riippuvainen muun muassa siitä, kuinka 
muuttumattomana mitattavan aerosolin kokojakauma pysyy. Lisäk-
si, kun jokainen saman mallin sensoriyksilö saattaa olla vasteomi-
naisuuksiltaan hieman omanlaisensa, tulisi kaikki sensorit testata 
ja kalibroida yksilöllisesti. Tämä on ongelmallista jos sensoriverk-
ko koostuu kymmenistä tai jopa sadoista sensoreista ja käytettävis-
sä olevia resursseja on rajallisesti.

Laboratoriossa testatuista sensorimoduuleista kaksi valittiin mu-
kaan ulkoilmatesteihin. Valittujen sensorimoduuleiden havainnoin-
tirajat olivat 0.5 – 1.6 sekä 1.6 – 5 mikrometriä ja molemmat mittasi-
vat hiukkasten massaa. Sensorimoduulit asennettiin yhteiseen ko-
teloon, johon rakennettiin asianmukainen näytteenotto sekä datan-
keruujärjestelmä. Ensimmäiset kokeet osoittivat, että sensorit ovat 
tarkkoja, kunhan mitattava hiukkaskokoalue rajataan vastaamaan 
sensorin ominaista vastealuetta.

”Korrelaatiovertailut antoivat selitysasteiksi (R2) 0.99 ja 0.96, kun 
hiukkaskokokohdennettua dataa verrattiin keskihintaiseen opti-
seen hiukkasmonitoriin. Tämän perusteella hyvinkin yksinkertai-
sella sensorilla voidaan mitata hiukkasia tarkasti”, kertoo Kuula.

Toisen kenttämittauskampanjan aikana sensoreita verrattiin stan-
dardisoidulla mittalaitteella tehtyihin PM2.5 ja PM2.5-10 mittauksiin. 
Hypoteesina oli, että vaikka sensorikohtaiset vastealueet poikkesi-
vatkin referenssilaitteen 0 – 2.5 ja 2.5 – 10 mikrometrin kokojakeista, 
sensoreilla pystyttäisiin indikoimaan esimerkiksi kaukokulkeuma- 
tai katupölyepisodeja.

”Selitysasteet laskivat (0.77 ja 0.87) ja tulosten hajonta sekä epä-
tarkkuus kasvoivat merkittävästi. Tämä oli odotettavissa. Suurem-
pia pitoisuuspiikkejä sensorit havaitsivat kuitenkin hyvin, ja tässä 
mielessä tulokset olivat rohkaisevia ja antoivat lisää ajatuksia tule-
vaa varten. Pitää kuitenkin muistaa, että Suomessa mitattavat pi-
toisuustasot ovat keskimäärin erittäin matalat ja monella muulla-
kin laitteella on vaikeuksia mitata alle 5 µg/m3 pitoisuuksia luotet-
tavasti”, Kuula kertoo.

Eri mittaustekniikka nanohiukkasille
Valonsirontaan perustuvan optisen sensorin keskeisin ongelma 
liittyy sen kyvyttömyyteen havaita nanohiukkasia. Kun sironneen 
valon intensitetti on karkeasti ottaen verrannollinen hiukkaskoon 
kuudenteen potenssiin, tulee raja vastaan myös kalliimpien instru-
mentti-tasoisten mittalaitteiden osalta. Kysessä ei siis ole pelkästään 
sensorin ominaisuus. Kaupunki-ilmanlaadun osalta tärkeitä hiuk-
kaslähteitä ovat liikenteen pakokaasupäästöt sekä puun pienpolt-
to, joista molemmista syntyy alle 0.1 mikrometrin eli alle 100 nano-
metrin kokoisia nanohiukkasia. Polttoperäiset hiukkaslähteet jää-
vät optisilta mittalaitteilta havaitsematta ja tästä syystä nanohiuk-
kasia varten mittaustekniikkaa pitää vaihtaa.

Toisen kenttämittauskampanjan yhteydessä testattiin myös kolmea 
eri diffuusiovaraukseen perustuvaa sensoria. Diffuusiovarauksessa 
korkeajännitteisestä koronasta syntyneet ionit ajatuvat hiukkasten 
pinnalle diffuusion seurauksena. Hiukkasten mukana poistuva säh-
kövirta voidaan mitata tai vaihtoehtoisesti varautuneet hiukkaset 
voidaan kerätä Faraday cup –elektrometrillä. Mittauksen signaali 
on verrannollinen hiukkasten pinnalle kiinnittyneiden ionien lu-
kumäärään eli hiukkasten pinta-alaan, ja tarkemmin ottaen hiuk-
kasten niin kutsuttuun keuhkodeposoituvaan pinta-alaan (engl. 
lung deposited surface area, LDSA). Keuhkodeposoituva pinta-ala 
kuvaa hiukkasten laskennallista kokonaispinta-alaa, joka kulkeu-
tuu ja laskeutuu hengityselinten syvimpiin osiin. Toisin sanoen, 
LDSA-parametri ottaa huomioon hiukkasten pinta-alaan liittyvän 
kemiallisten reaktioiden potenatiaalin; mitä suurempi deposoitunut 
pinta-ala, sitä suurempi todennäköisyys hiukkasten pinnalla olevi-
en kemiallisten yhdisteiden kulkeutumiselle keuhkorakkuloihin ja 
edelleen verenkiertoon. Vaikka epidemiologiset tutkimukset ovat 
osoittaneet vahvan yhteyden hiukkasmassan ja negatiivisten ter-
veysvaikutusten välille, kaikkia yksityiskohtaisia prosesseja ei sil-
tikään tunneta. Muun muassa tästä syystä vaihtoehtoisia paramet-
reja, kuten LDSA:ta, on ryhdytty mittaamaan.

”Diffuusiovaraukseen perustuvat sensorit ovat osoittautuneet luo-
tettavaksi ja tarkoiksi mittalaitteiksi niin meidän kuin muidenkin 
mittauksissa. Menetelmän heikkoutena on hiukkasten huono va-
rautumistehokkuus yli 400 nanometrin hiukkasissa, mutta tällä ei 
käytännössä ole väliä, jos tavoitteena on mitata paikallisen polton 
hiukkaspäästöjä. Näitä ovat esimerkiksi pakokaasu ja puun pien-
poltosta syntyvät päästöt”, Kuula kertoo.

Diffuusiovarausta hyödyntävät sensorit ovat rakenteeltaan myös 
hieman monimutkaisempia kuin optiset sensorit ja vaativat toimi-
akseen useamman komponentin. Tästä sekä markkinoiden yleises-
tä pienuudesta johtuen hintatasot ovat ainakin toistaiseksi optisia 
sensoreita korkeammalla.

Toimiva sensoriverkko vaatii systeemitason ratkaisun
Ilmatieteen laitoksen uusimmassa, vielä julkaisemattomasssa tutki-
muksessa demonstroitiin pientä, neljästä sensorista koostuvaa senso-
riverkkoa. Vuoden kestäneet mittaukset suoritettiin samanaikaises-
ti HSY:n ylläpitämällä supermittausasemalla Mäkelänkadulla Hel-
singissä, Kalliossa Brahen urheilukentällä sekä Vantaan Rekolassa 
pientaloalueella. Sensoreista kaksi oli sijoitettu Rekolaan, noin 670 
metrin etäisyydelle toisistaan. Sensoreina käytettiin Pegasor Oy:n 
valmistamia AQ Urban-sensoreita, joiden toiminta perustui diffuu-
siovaraukseen. Mittausten tavoitteena oli selvittää, miten polttope-
räiset LDSA pitoisuudet ilmentyivät eri ympäristöissä ja miten lä-
hekkäin sijoitetut mittauspisteet voisivat parantaa hiukkasten paikal-
lisvaihtelu- ja lähdeanalyysia. Mittausasemista Mäkelänkatu edusti 
tiheästi liikennöityä katukuilua, Kallio kaupungin tausta-aluetta ja 
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Rekola ydinkeskustan ulkopuolista pientaloaluetta.
”Hiukkaspitoisuuksien paikallisvaihtelu voi olla suurta, jos  

päästölähteet ovat paikallisia. Tämä näkyi sekä keskusta- että pien-
talo-alueen mittauksissa. Sensorimittausten avulla on helpompi ha-
vainnoillistaa ja määrittää ilmanlaadullisia eroavaisuuksia eri alu-
eiden välillä”, Kuula kertoo.

Tulosten perusteella on selvää, että tiheämpi mittausverkos-
to parantaisi kokonaisuudessaan ilmanlaadun seurannan laatua.  
Toimivan sensoriverkon luominen ja ylläpitäminen on kuitenkin 
suuri kokonaisuus ja vaatii monien osa-alueiden huomioonottamista.

”Sensoriverkko pitää suunnitella siten, että oikealla tekniikalla 
mitataan oikeaa asiaa. Optiset sensorit soveltuvat hiukkasmassan 
ja siten suurempien yli 500 nanometrin hiukkasten mittaamiseen. 
Esimekiksi kaukokulkeumat ja katupölyt koostuvat pääosin suu-
remmista hiukkasista. Diffuusiovaraukseen perustuvat sensorit so-
veltuvat puolestaan polttoperäisten nanohiukkasten mittaamisen. 
Sensoriverkon käyttäjän tulee ymmärtää eri hiukkastyyppien mit-
taukseen liittyvät vaatimukset.”

Kokonaan oman osa-alueen muodostaa sensoriverkon 
ylläpitoon liittyvät käytännön ongelmat.
”Yhden hiukkasmittalaitteen huoltoon ja kalibrointiin voi kulua ta-
kaisinasennuksineen jopa useampi viikko. Jos tavoitteena on käyttää 
ja ylläpitää kymmenistä tai sadoista laitteista koostuvaa verkkoa, ei 
tällaiseen ole varaa. Laiterikkojen mahdollisuus on aina olemassa 
ja mitä useammalla laitteella mitataan sitä todennäköisemmin jo-
tain myös hajoaa. Oma lukunsa on myös muun muassa sähköliitty-
mien vetäminen mittauspaikoille, jos laite vaatii toimiakseen verk-
kovirtaa, ja datan siirto, johon mahdollisia toteutustapoja on usei-
ta eri vaihtoehtoja. Jonkun pitää hoitaa myös data-analyysi ja var-
sinaisen tiedon jakelu – on se sitten jokin ilmanlaatumalli tai verk-

koa operoiva henkilökunta itse. Mitä pidemmälle sensoriverkkoa 
kehitetään sitä enemmän manuaalisia rutiineja pitää pystyä muut-
tamaan automaattisiksi prosesseiksi. Muuten työmäärä kasvaa koh-
tuuttomasti ja alkuperäinen idea kustannustehokkaasta sensoriver-
kosta katoaa”, Kuula päättää.

Vaikka tekemistä aiheen parissa vielä riittää on uusia ajatuksia jo 
noussut mieliin. Mitattavaa parametrivalikoimaa voisi laajentaa kos-
kemaan esimerkiksi mustan hiilen ja siitepölyn mittauksia. Työkalut 
tähän jo teoriassa löytyy, ja esimerkiksi siitepölyn mittaus saattaisi 
osoittautua merkittäväksi kansantaloutta sekä ihmisten yleistä elä-
mänlaatua ajatellen. Kaiken kattavaan ja ennen kaikkea toimivaan 
sensoriverkkoon on kuitenkin vielä reilusti matkaa.

Lähteet
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Minna Aurela, Sanna Saarikoski, Antti Rostedt, Risto Hillamo and Hilkka Timonen, 2018. 
Applicability of optical and di¥usion charging-based particulate matter sensors to urban air 
quality measurements. Aerosol and air quality research, doi: 10.4209/aaqr.2018.04.0143.
Joel Kuula, Heino Kuuluvainen, Jarkko V. Niemi, Erkka Saukko, Harri Portin, Anu Kousa, 
Minna Aurela, Topi Rönkkö and Hilkka Timonen, 2019. Long-term sensor measurements 
of ultrafine particles emitted from local vehicular and wood combustion sources. Under 
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Rahoittajat
Tutkimuksia ovat rahoittaneet Suomen Akatemia (Parmat-
projekti), Business Finland (INKA-ILMA/EAKR- ja Cityzer-projektit), 
Uudenmaan liitto (HAQT-projekti) ja Euroopan aluekehitysrahasto 
(HOPE-projekti).
Tutkimukset suoritettiin yhteistyössä Tampereen teknillisen 
yliopiston, HSY:n sekä Pegasor Oy:n kanssa.
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LENTOLIIKENTEEN 
kasvihuonekaasupäästöt 
ja Pariisin sopimuksen 
päästötavoitteet

Maailmanlaajuisesti lentomatkustajien määrä on viime vuosina kasvanut vuosittain noin 
viisi prosenttia ja viime vuonna lentomatkustajia oli globaalisti 4,3 miljardia. Tähän men-
nessä kuitenkin vain noin viidennes maailman väestöstä on matkustanut lentäen. Lento-
matkustajia onkin arvioitu olevan vuonna 2037 yhteensä 8,2 miljardia, markkina-alueet 
tulevat kasvamaan tulevaisuudessa etenkin Aasian ja Tyynenmeren alueilla. Globaalisti 
lentoliikenteen päästöt vuonna 2017 olivat 859 miljoonaa hiilidioksiditonnia, mikä vastaa 
noin 2–3 prosenttia ihmisen toiminnasta syntyvistä suorista hiilidioksidipäästöistä. Vaik-
ka lentojen merkitys kokonaispäästöistä on vielä pienehkö, kuluttajan henkilökohtaises-
sa hiilijalanjäljessä yksittäinenkin lentomatka voi olla suuressa roolissa. Myös lentämisen 
aiheuttamien kokonaispäästöjen, eli yläilmakehän päästöjen lämmitysvaikutusten, selvit-
täminen on vielä kesken.

KUVA HELLA PAKASLAHTI
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 Lentoliikenteen päästöt
Lentokoneen moottoreissa kerosiinin ja ilman palaessa syntyy hiili-
dioksidia (noin 70 massaprosenttia kokonaispäästöistä) ja vesihöy-
ryä (noin 30 prosenttia). Lisäksi syntyy alle prosentin verran muita 
yhdisteitä, kuten typen oksideja, rikin oksideja, hiilimonoksidia, pa-
lamattomia ja osittain palaneita hiilivetyjä, pienhiukkasia ja nokea.

 Polttoaineen kulutus ja päästöjen muodostuminen vaihtelevat 
moottorin työntövoiman ja kuormituksen myötä lennon eri vaiheis-
sa. Päästöjen laskenta perustuukin käytetyn kone- ja moottorityy-
pin polttoaineen kulutukseen ja ominaispäästötietoihin, sekä len-
nettyyn matkaan. Näitä tietoja kootaan päästötietokantoihin, joiden 
avulla päästöjä lasketaan eri tahojen toimesta.

 Tilastoissa ja päästölaskennassa lentoliikenne jaetaan yleises-
ti kotimaan ja kansainväliseen liikenteeseen. Erottelu perustuu lä-
hinnä myydyn lentopolttoaineen määrään. Kansallisiin päästöin-
ventaarioihin ilmoitetaan mukaan kotimaan lentojen osuudet se-

kä lisäksi kansainväliset lennot niin sanottuina memo-tietoina. Glo-
baalisti keskimäärin noin yksi kolmasosa lennoista on kansallista 
ja kaksi kolmasosaa kansainvälistä lentoliikennettä. Euroopan ta-
lousalueen maiden välillä tapahtuvat lennot ovat kuuluneet vuo-
desta 2012 lähtien päästökaupan piiriin. Myöhemmin tässä artikke-
lissa esitettävä päästöhyvitysjärjestelmä, CORSIA, tähtää kansain-
välisten lentojen päästöjen määrän selvittämiseen ja päästöjen kas-
vun kompensointiin.

Lentomatkustuksen tilastoinnissa on monta näkökulmaa
Lentomatkustajien tilastoinnissa on syytä huomata, että yksittäi-
nen matkustaja saatetaan laskea tilanteesta riippuen jopa kaksi tai 
kolme kertaa saman lennon aikana: lähteväksi, saapuvaksi ja jos-
kus myös vaihtomatkustajaksi.

Tilastot eivät myöskään erottele lentomatkustajien kansallisuuk-
sia. Tällöin esimerkiksi ulkomaalaisten Suomessa lentämät matkat 

 Hiilidioksi-
dipäästöt miljoo-
naa tonnia

Prosenttia kokonaishiilidioksidi-
päästöistä

Päästöt, jos yh-
teisvaikutusten
kerroin on 2

Päästöt, 
jos yhteisvai-
kutusten
kerroin on 4

Globaalisti (vuonna 
2017)

859 Mt CO2 
(sisältää suorat polt-
toaineen palamisen 
päästöt)

noin 2 % (globaalisti) 1718 Mt CO2 3436 Mt CO2

Suomessa (vuonna 
2016): kotimaan len-
toliikenne

0,19 Mt CO2-ekv. * 0,3 % (Suomessa*) 0,38 Mt CO2-ekv. 0,76 Mt CO2-ekv.

Kotimaan lennot + 
Suomesta ulkom-
aille lähtevät lennot 
(2016)

2,16 Mt CO2-ekv.* 
(josta ulkomaan 
lennot 1,97)

3,2 % (Suomessa**) 4,32 Mt CO2-ekv. 8,64 Mt CO2-ekv.

Ilmaliikenteen 
kasvihuonekaa-
supäästöt (2016) 
(suomalaisten 
lentoyhtiöiden len-
not kotimaassa ja 
Suomesta ulkom-
aille sekä ulkomailta 
Suomeen)

3,11 Mt CO2-ekv. *
(Lähde: SVT 2018)

5,0 % (Suomessa ***)
Kasvihuonekaasujen inventaariosta ja ra-
portoinnista poiketen tilasto ilmapäästöistä 
toimialoittain sisältää myös suomalais-
ten aiheuttamat päästöt maa-, vesi- ja 
ilmaliikenteestä ulkomailla. Toimialoittaisista 
ilmapäästöistä puolestaan vähennetään 
ulkomaalaisten Suomen alueella tuottamat 
liikenteen päästöt. Määrittelyeroista johtuen 
toimialoittaisten kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaismäärä on suurempi kuin Kasvihu-
onekaasuinventaarion mukaisessa rapor-
toinnissa YK:n ilmastosopimukselle. (SVT 
2018)

*Suomen kansalliset kokonaishiilidioksidipäästöt vuonna 2016 olivat 58,8 miljoonaa tonnia (CO2-ekv. sisältää hiilidioksidin lisäksi myös metaanin, typpioksiduulin ja fluoratut 
kasvihuonekaasut eli fluorihiilivedyt, perfluorihiilivedyt ja rikkiheksafluoridin. LULUFC-sektoria ei ole huomioitu)
**Jos kokonaispäästöihin lasketaan myös ulkomaille lähtevät lennot (kokonaispäästöt tällöin 58,8+1,97 = 60,8 Mt CO2-ekv.)  
*** Toimialakohtaiset khk-kokonaispäästöt 62,7 Mt CO2-ekv.)

Taulukko 1. Lentoliikenteen aiheuttamia (kokonais)hiilidioksidipäästöjä ja esimerkkejä yhteisvaikutuksista, jos ne laskettaisiin kertoimella 2 tai 4.

JOHANNA NIEMISTÖ, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus
SAMPO SOIMAKALLIO, ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus
ARI NISSINEN, kehittämispäällikkö, Suomen ympäristökeskus
MARJA SALO, tutkija, Suomen ympäristökeskus
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vaikuttavat Suomen lentoliikenteen päästöihin, mutta suomalaisten 
lentomatkat ulkomaisten valtioiden välillä tai ulkomailta Suomeen 
eivät vaikuta Suomen lentoliikenteen päästöihin. Suomalaisten len-
tämisen jakaantumisesta ei myöskään ole paljon tietoja saatavilla: 
luultavasti pieni osa väestöstä lentää hyvin paljon ja moni suomalai-
nen ei lainkaan. Esimerkiksi päästökaupan laskentaan ei myöskään 
huomioida kaikkia lentoja, vaan muun muassa sairaankuljetukset, 
tutkimus-, palo- ja pelastustehtäviin liittyvät lennot jätetään huo-
mioimatta, kuten myös valtioiden päämiesten ja ministerien lennot.

Kokonaisvaikutuksia tutkitaan edelleen
Päästölaskennassa huomioidaan tällä hetkellä yksiselitteisesti vain 
hiilidioksidi (kansallisessa päästölaskennassa lisäksi metaani, typpi-
oksiduuli ja fluoratut kasvihuonekaasut huomioidaan), kun taas ve-
sihöyryn ja muiden yhdisteiden ilmakehävaikutuksista ei ole pääs-
ty yksimielisyyteen. Eri yhdisteiden vuorovaikutukset vaihtelevat 
myös niiden pitoisuuksien ja ilmakehän olosuhteiden mukaan. Esi-
merkiksi lentokoneiden jättövanojen vesihöyry voi tietyissä olosuh-
teissa muodostaa ilmakehää lämmittäviä cirrus-pilviä ja pienhiuk-
kaset puolestaan vaikuttaa yläilmakehän pilvien muodostumiseen.

 Asiaa on tutkittu jo vuosikymmenien ajan ja yhteisvaikutuksia 
kuvaavalle kertoimelle on viime vuosina esitetty arvoja noin 2 ja 4 
välillä. Taulukkoon 1 on koottu esimerkkejä päästöluvuista sekä yh-
teisvaikutusten vaihtelusta eri kertoimia käytettäessä. Tällä hetkel-
lä avoimesti saatavilla olevista, kuluttajille suunnatuista päästölas-
kureista osa huomioi myös näitä muita vaikutuksia.

 Yläilmakehän vaikutukset olisi tärkeää saada todennettua, jot-
ta päästään yhteisymmärrykseen vaikutusten suuruudesta ja len-
toliikenteen päästöjen rajoittamisen mittakaavasta. Päästöjen mit-
taaminen ja ilmakehävaikutusten selvittäminen on toki maanpääl-
lisiin mittauksiin verrattuna haasteellista 10–12 kilometrin matka-
lentokorkeudessa. Mittaustekniikat ovat kuitenkin kehittyneet ja 
Suomestakin löytyy muun muassa aerofysiikan huippututkijoita 
ja säähavaintolaitteistojen kehittäjä Vaisala. 

Päästöjen vähentämisen keinot
 Yksinkertaistaen lentoliikenteen päästöjen määrää riippuu len-

netyistä kilometreistä sekä lentämisen tehokkuudesta eli siitä, kuin-
ka paljon energiaa tai polttoainetta ilma-alukset tarvitsevat ja mil-
laisia päästöjä polttoaineen valmistus ja käyttö aiheuttavat. Päästö-
jen vähentämiseksi tulisi siis joko pienentää polttoaineiden pääs-
töjä, parantaa lentämisen energiatehokkuutta tai vähentää lentä-
misen määrää.

 Jos tarkastellaan eri alojen päästöintensiteettiä eli kasvihuonekaa-
supäästöjä tuotettua kansantalouden arvonlisäystä kohti, ilmaliiken-
ne on toimialakohtaisen vertailun kärjessä: kasvihuonekaasupääs-
töjä syntyi vuonna 2016 yli 5000 hiilidioksidiekvivalenttigrammaa 
yhden euron arvonlisäystä kohti (Markkanen/Tilastokeskus 2019).

 Taulukkoon 2 on koottu erilaisia keinoja lentoliikenteen päästö-
jen vähentämiseksi. Vuosikymmenten saatossa päästöjä lentokilo-
metriä kohti on vähennetty lentokoneteknologiaa kehittämällä ja 
lentämistä tehostamalla muun muassa yhteisten ilmatilasopimus-

ten, lentojen reitityksen ja lennonohjauksen myötä. Fossiilisten len-
topolttoaineiden korvaaminen uusiutuvista raaka-aineista kestäväs-
ti tuotetuilla vaihtoehtoisilla polttoaineilla on kuitenkin välttämä-
töntä päästöjen hillinnän näkökulmasta. Fossiilisen kerosiinin hin-
taan verrattuna vaihtoehtoisten polttoaineiden kestävä saatavuus on 
nykyisellään kallista sekä näistä johtuva kysynnän vähäisyys ovat 
kuitenkin olleet suurimpina esteinä vaihtoehtoisten polttoaineiden 
käytön yleistymiselle. Sähkölentokoneet ovat myös kehitystyön alla.

Lentoala on hyvin kansainvälistä ja säädeltyä toimintaa, muun 
muassa liikennöintiin, turvallisuuteen, meluun ja moottoripääs-
töihin liittyen. Lentoliikenteen kasvuun vaikuttavat useat seikat ku-
ten yleinen talous- ja liike-elämän tilanne, tekninen kehitys, sään-
telyjärjestelmä, polttoaineiden ja lentolippujen hinnat ja vaihtoeh-
toisten liikennevälineiden kilpailukyky. Kasvihuonekaasupäästöjen 
hillitsemiseksi keskusteluissa on tällä hetkellä pinnalla lentovero, 
polttoaineen ja kansainvälisten lentolippujen verottomuus, lentä-
misen edullisuus ja kompensointikeinot. Vaikka jotkut ihmiset ovat 
päättäneet lopettaa tai vähentää lentämistä ilmastosyistä, tilasto-
jen mukaan lentomatkustus kokonaisuudessaan kuitenkin kasvaa.

 Yhdistyneiden kansakuntien alainen Kansainvälinen siviili-il-
mailujärjestö ICAO (International Civil Aviation Organization), joka 
koostuu 192 valtiosta, on tärkeässä roolissa lentoalan kehittämises-
sä ja yhteisten sopimusten laatimisessa. Jo vuonna 1944 kansainvä-
lisen siviili-ilmailun yleissopimuksen myötä sovittiin muun muas-
sa kansainvälisen lento- ja laivaliikenteen niin sanottujen bunkke-
ripolttoaineiden verottomuudesta. Sopimus ohjaa toimintaa tänä-
kin päivänä. Euroopan talousalueen sisäiset lennot ovat kuuluneet 
päästökaupan piiriin vuodesta 2012 lähtien.

 Sittemmin, vuonna 2016, ICAOn jäsenvaltiot sopivat sitoutumises-
ta lentoalan hiilineutraaliin kasvuun vuodesta 2020 lähtien. Tämä 
päästöhyvitysjärjestelmä CORSIA (Carbon Offsetting and Reduc-
tion Scheme for International Aviation) perustuu lentoalan pääs-
töjen kasvun kompensointiin: vuosien 2019 ja 2020 aikana selvite-
tään kansainvälisten lentojen aiheuttamien päästöjen taso. Tämän 
vertailutason ylittävät päästöt kompensoidaan vuodesta 2021 lähti-
en, lähinnä ostamalla päästöyksiköitä lentoliikenteen ulkopuolisil-
ta sektoreilta. Hyvitysjärjestelmä on vapaaehtoinen pilottivaiheen 
(2021–2023) ja ensimmäisen vaiheen aikana (2024–2026) ja pakolli-
nen kaikille ICAOn jäsenmaille vuodesta 2027 lähtien.

 
Päästöpolut ja henkilökohtaiset hiilibudjetit
Ilmastomallien mukaan maapallon keskilämpötilan nousu on tiet-
tyyn rajaan saakka suhteellisen lineaarinen kumulatiivisten hiili-
dioksidipäästöjen kanssa. Tällöin mahdollisuutta pysyä Pariisin il-
mastosopimuksen edellyttämässä, selvästi alle kahden asteen, tai 
hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n erikoisrapor-
tin mukaisessa 1,5 asteen, lämpenemisessä voidaan tarkastella glo-
baalien hiilibudjettien avulla. Hiilibudjetti ilmaisee kuinka paljon 
ihmiskunta voi vielä päästää hiilidioksidia ilmakehään ilman, et-
tä lämpeneminen ylittää tietyn rajan. Hiilibudjetteihin liittyy kui-
tenkin merkittäviä epävarmuuksia ja niiden tulkinnaksi onkin 
suositeltu globaalien nettonollapäästöjen tasapainoa (nielut yhtä  

Päästöjen vähentämiseksi tulisi joko 
pienentää polttoaineiden päästöjä, parantaa 

lentämisen energiatehokkuutta tai 
vähentää lentämisen määrää.
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TOIMIJA MAHDOLLISUUDET PÄÄSTÖJEN PIENENTÄMISEEN

Euroopan unioni/ 
valtiot, päättäjät

Standardit ja muu sääntely
Kestävästi tuotettujen polttoaineiden jakeluvelvoitteet
Lentoliikenteen tai lentopolttoaineiden verottaminen
Uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön aloittamisen tukeminen
Päästökauppa (tällä hetkellä Euroopan talousalueen sisäiset lennot päästökaupassa)
Päästöhyvitysjärjestelmä CORSIA (kansainväliset lennot)
Tutkimus- ja kehitystyön tukeminen ja investoinnit
Kompensointi (esimerkiksi virkamiesten tekemät lentomatkat)

Operaattorit:
lentoyhtiöt ja 
lennonvarmistus-
operaattorit

Konekaluston uusiminen
Koneen massan vähentäminen (mm. koneiden varustelun ja materiaalien kautta)
Lentoreittien optimointi mahdollisimman suoriksi ja energiatehokkaiksi
Kestävästi tuotettujen polttoaineiden käyttö

Valmistava 
teollisuus

Uudet teknologiset ratkaisut:
Polttoaineet ja käyttövoimat
Moottorit, lentokoneet, uudet materiaalit (esim. komposiitit), 3D-tulostus

Yritykset Lentäen tehtävien työmatkojen lopettaminen tai vähentäminen
Etäkokousten järjestäminen ja muiden uusien toimintatapojen etsiminen
Päästöjen kompensointi
Tutkimus- ja kehityshankkeiden rahoitus
Vaatimukset kestävästi tuotettujen, uusiutuvien polttoaineiden käytölle
Kestävästi tuotettujen, uusiutuvien polttoaineiden käytön edistäminen (edelläkävijäyritykset 
ostavat lentoyhtiöltä ”vihreät paikat”, jolloin luodaan kysyntää ja markkinoita uusiutuvien 
polttoaineiden käytölle)

Lentoasemat Uusiutuvien lentopolttoaineiden jakeluinfrastruktuurin mahdollistaminen kentällä
Uusiutuvien polttoaineiden hyödyntäminen maakuljetuksissa ja energiantuotannossa
LED-valaistus kiitoteillä ja rakennuksissa

Kuluttajat/ 
yksityiset 
matkustajat
 

Lentämisen vähentäminen tai lopettaminen (matkustustavan tai matkakohteen valinta)
Ympäristötekijöiden huomioiminen lentoyhtiön valinnassa (esim. konekanta, lentoreitit), 
matkatavaran vähentäminen
Päästöjen kompensointi
Vaatimukset uusiutuvien polttoaineiden käytölle  

Osakkeen-
omistajat,
sidosryhmät

Vaatimukset uusiutuvien polttoaineiden käytölle
Tutkimus- ja kehitystyön rahoitus

 Taulukko 2. Erilaisia lentoliikenteen päästövähennyskeinoja.
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suuret kuin päästöt) vuosien 2050–2100 välillä ja siihen johtavaa 
maakohtaista päästöpolkua.

Rockström ym. (2017) ovat esittäneet globaalin päästöpolun, jol-
la Pariisin sopimuksen tavoitteet voitaisiin saavuttaa. IPCC:n viime 
syksynä julkaisemassa erikoisraportissa puolestaan esitetään neljä 
erilaista päästöpolkua, joilla lämpeneminen saadaan rajoitettua 1,5 
asteeseen. Kolmessa päästöpolussa (P1-P3) lämpeneminen ei mis-
sään vaiheessa ylitä kuin korkeintaan rajoitetusti 1,5 astetta. Näissä 
päästöpoluissa fossiilisten polttoaineiden ja teollisuuden hiilidi-
oksidipäästöt vuonna 2050 ovat keskimäärin kuusi miljardia ton-
nia eli noin 85 prosenttia vuoden 2017 tasoa alhaisemmat (vaihte-
luväli 5-8 miljardia tonnia).

Mikäli siis globaalien hiilidioksidipäästöjen tulisi vuonna 2050 
olla korkeintaan kuusi miljardia tonnia ja maailman väestöluku 
kasvaa kymmeneen miljardiin, yhtä henkilöä kohti päästöt saisivat 
olla enintään 600 hiilidioksidikilogrammaa. Jos tämä niin sanottu 
henkilökohtainen vuosibudjetti laskettaisiin kokonaisuudessaan 
lentomatkustamiseen nykyteknologialla[1], 600 hiilidioksidikilo-

grammaa vastaisi noin 7900 kilometrin lentomatkaa. Tällöin nyky-
teknologialla lennetty menopaluulento Helsingin ja Oulun välillä 
kuluttaisi 22 prosenttia, ja edestakainen matka Helsingistä Keski-
Eurooppaan Wieniin 45 prosenttia henkilön koko vuosibudjetista. 
Helsingin ja Bangkokin välillä vuosibudjetti riittäisi vain yhden-
suuntaiseen lentoon (kuva 1). Vertailun vuoksi mainittakoon, että jos 
Suomen vuoden 2016 lentopäästöt laajasti laskettuna (3,9 miljoonaa 
hiilidioksiditonnia) olisi jaettu suomalaisille tasaisesti, yhden suo-
malaisen osuus olisi ollut noin 357 hiilidioksidikilogrammaa. Tämä 
vastaa noin yhtä edestakaista lentoa Suomesta Keski-Eurooppaan. 
Mutta ovatko suomalaiset valmiita henkilökohtaisten päästöbud-
jettien käyttöön? Tähän saadaan lisätietoa, kun Lahdessa ollaan 
kokeilemassa ensimmäisenä maailmassa asukkaiden henkilökoh-
taista päästökauppaa Kulkukauppa-sovelluksen myötä (Lahti 2018).

Lentoliikenteen päästöpolku vuoteen 2050
Ilman päästövähennystoimenpiteitä lentoliikenteen hiilidioksidi-
päästöjen arvioidaan yli kolminkertaistuvan nykytasosta 2,7 miljar-

Kuva 1. Maailman hiilidioksidipäästöjen, väestön ja henkilöä kohden laskettujen hiilidioksidipäästöjen kehitys 1,5 asteen lämpötilatavoitteen saavutta-
miseen johtavalla päästöpolulla (Rockström ym. 2017, IPCC 2018) vuosina 2017–2050 sekä havainnollistus siitä, kuinka suuren osuuden yksi edesta-
kainen matka nykyteknologialla kuluttaisi yhden henkilön keskimääräisestä vuotuisesta päästömäärästä. Laskelmassa ei ole otettu huomioon muun 
muassa öljynjalostuksen päästöjä tai reaktioita yläilmakehässä, jotka voivat yli kaksinkertaistaa lentojen ilmastovaikutukset verrattuna pelkästään 
polttoaineen palamisesta syntyviin hiilidioksidipäästöihin.

KUVA: SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
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diin hiilidioksiditonniin vuoteen 2050 mennessä. Lentoliikenteen 
kumulatiiviset päästöt vuodesta 2017 eteenpäin vuoteen 2050 men-
nessä olisivat tällöin noin 60 miljardia hiilidioksiditonnia. Pariisin 
sopimuksen tavoitteisiin johtavaan päästöpolkuun suhteutettuna 
lentoliikenteen osuus olisi silloin lähes 10 prosenttia kumulatiivista 
hiilidioksidipäästöistä vuosille 2017–2050 ja noin 50 prosenttia vuo-
den 2050 fossiilisista hiilidioksidipäästöistä. Toisaalta, jos ICAO:n 
arvioimat päästövähennykset ja hiilineutraalin kasvun tavoite toteu-
tuvat, kansainvälisten lentojen päästöt vuonna 2050 olisivat noin 0,7 
miljardia hiilidioksiditonnia (Taulukko 3). Lentoliikenteen päästöt 
ovat kuitenkin todellisuudessa suuremmat kuin 0,7 miljardia hiili-
dioksiditonnia, sillä tämä luku sisältää myös CORSIA:n kautta mui-
den sektoreiden päästöyksiköitä ostamalla tehtävät päästöhyvityk-
set. Myös muilla sektoreilla on paineita vähentää päästöjään kohti 
nollatasoa, jolloin päästöjen kompensoinnin mahdollisuudet voi-
vat muodostua rajallisiksi.

Lopuksi
Lentoalan tekninen kehitys tuskin riittää lentoliikenteen päästö-
jen vähentämiseen mikäli lentämisen määrä jatkaa nykyistä kas-
vuvauhtiaan. Lentämisen kasvun rajoittamiseksi tarvitaan toden-
näköisesti nykyistä tiukempia ohjauskeinoja, kuten verotusta sekä 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön velvoitteita tai kannustimia. 
Lentämisen päästöjä voidaan vähentää tehokkaimmin kehittämäl-
lä ja kaupallistamalla kestävästi tuotettuja kerosiinille vaihtoehtoi-
sia polttoaineita. Lyhyillä lennoilla myös sähkölentokoneet ja hy-
bridit voivat olla osa ratkaisua. Myös kuluttajat voivat valinnoillaan 
vaikuttaa lentämisen määrään.
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[1] Lentopetrolin päästökertoimena käytetään 3,16 kilogrammaa hii-
lidioksidia yhtä polttoainekilogrammaa kohden, lentopetrolin ti-
heytenä 800 grammaa per litra ja lentokoneiden keskimääräisenä 
kulutuksena kolme litraa sadalla lentokilometrillä per matkustaja

Päästöt vuonna 2050,
miljardia CO2-ekv. 
tonnia

Nykyisellä kasvuennusteella ilman päästövähennystoimenpiteitä 2,7

Nykyisellä kasvuennusteella ja ICAOn päästövähennystoimenpiteillä 0,7

Jos koko globaali hiilibudjetti vuonna 2050 annettaisiin
öljynjalostustuotteille, ja lentokerosiinin osuus öljyn jatkojalostuksessa olisi nykytasolla

0,5

Jos lentämisen osuus globaaleista hiilidioksidipäästöistä 
pysyisi nykyisessä noin kahdessa prosentissa

0,1

Taulukko 3. Erilaisia arvioita lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2050.
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LIIKENTEEN 
ILMASTOPOLITIIKAN 
TYÖRYHMÄ ILMO45

-Päästövähennyspolkuja 
tutkimassa

 

Työryhmä loi ensi vaiheessa kolme toisistaan erottuvaa 
skenaariota: BIO-, TEKNO- ja PALVELU-skenaariot. Ske-
naarioiden tarkoituksena oli toimia ajattelun apuväli-
neinä eikä työryhmä ehdottanut niiden toteuttamista 
sellaisenaan. Skenaariotarkastelujen kautta tuotiin esil-

le mahdollisuuksia ja rajoitteita, joita kuhunkin eri toimenpideko-
konaisuuteen liittyy. Skenaariot esiteltiin työryhmän väliraportis-
sa, joka valmistui syyskuussa 2018. (LVM julkaisuja 9/2018 http://
julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161029 ). Varsinainen to-
teuttamiskelpoinen toimenpideohjelmaehdotus ja ehdotuksen vai-
kutusarvioinnit esiteltiin työryhmän loppuraportissa joulukuus-
sa 2018. (LVM julkaisuja 13/2018 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/
handle/10024/161210 ). 

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 
kolme eri kokonaisuutta

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen määrä riippuu aina kol-
mesta eri tekijästä: käytössä olevista polttoaineista, käytössä olevis-
ta liikennevälineistä sekä liikennesuoritteen eli ajettujen tai muu-
ten tuotettujen kilometrien määrästä. 

Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän  
kolme skenaariota rakentuivat näiden  
kolmen eri tekijän ympärille:

1.      BIO-skenaario: liikenteen päästöjä vähennetään 
luopumalla fossiilisista polttoaineista ja otta-

malla käyttöön biopolttoaineita tai muita uusiutuvia 
käyttövoimia.

2.      TEKNO-skenaario: päästöjä vähennetään 
hyödyntämällä liikennevälineiden teknologista 

kehitystä mm. siirtymällä sähköautoihin.

3.  PALVELU-skenaario: päästöjä vähennetään vä-
hentämällä niitä tuottavan liikenteen suoritetta 

(kilometrejä) ja parantamalla muilla tavoin liikennejär-
jestelmän energiatehokkuutta. 

Kussakin skenaariossa liikenteen kasvihuonekaasupäästöt poistetaan vuoteen 2045 mennessä  
muuttamalla pääasiallisesti vain yhtä keskeistä tekijää (käytetty polttoaine, liikenneväline tai liikennesuorite). 
Skenaarioita kuvataan alla hieman yksityiskohtaisemmin.

SAARA JÄÄSKELÄINEN, liikenneneuvos, Liikenne- ja viestintäministeriö
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 BIO-skenaario

1 BIO-skenaariossa liikenteen päästöjä vähennetään luopumalla 
fossiilisista polttoaineista pitkällä aikavälillä ja ottamalla nii-
den tilalle käyttöön biopolttoaineita. BIO-Suomessa liikenne-

suoritteiden kasvuun ei ole yritetty vaikuttaa eikä liikennevälinei-
den uusiutumista ole yritetty nopeuttaa. Koska autokanta on van-
haa, polttoaineena voidaan käyttää pääasiassa vain sellaisia uusiu-
tuvia polttoaineita, jotka sopivat vanhoihin autoihin ilman mer-
kittäviä muutoksia autossa (ns. drop-in polttoaineet). Esimerkiksi 
biokaasun käyttö ei BIO-skenaariossa juurikaan kasva, koska sen 
käyttö vaatisi autokannan ripeää uusiutumista ja suuren määrän 
kaasuautoja liikenteeseen.

 BIO-skenaarion toimenpiteet eivät vaadi radikaaleja muutoksia 
ihmisten tai yritysten toimintatavoissa. Siksi toimet saattaisivat olla 
kolmesta eri skenaariosta helpoimmin hyväksyttävissä. Biopoltto-
aineet sopivat nykyiseen kalustoon, logistiikkaan ja kaikkiin liiken-
nemuotoihin, eli ne ovat heti käyttövalmis päästövähennysratkai-
su. Biopolttoaineisiin liittyvä osaaminen on Suomessa korkealla ta-
solla ja niiden tuotanto Suomessa lisää työllisyyttä ja talouskasvua.

 Kasvavan liikennesuoritteen ja vanhenevan autokannan vuoksi 
liikenteen energiankulutus jää BIO-skenaariossa korkealle tasol-
le. BIO-Suomen keskeiseksi haasteeksi muodostuvat siksi kestä-
västi tuotettujen biopolttoaineiden saatavuus ja hinta. Biopolttoai-
neiden kysyntä ylittää monin paikoin näiden aineiden tuotannon. 
Tuotantoa rajoittaa muun muassa kestävien raaka-aineiden rajal-

linen saatavuus. Ongelmana on myös se, että jos rajalliset biopolt-
toainevarat käytetään henkilöautoliikenteessä, ei niitä riitä raskaa-
seen tieliikenteeseen tai lento- ja meriliikenteeseen.

 BIO-skenaarion haasteena on myös se, että jos suomalaisia bio-
polttoaineita valmistetaan yhä enemmän puuraaka-aineesta ja jos 
hakkuumäärät täällä kasvavat huomattavasti, hiilinielut voivat pie-
nentyä enemmän kuin liikenteen päästöt. Biopolttoaineiden val-
mistuksen hyötysuhde on matala ja puunkorjuun lisääminen vä-
hentää hiilinielua merkittävästi. Hiilinielujen pieneneminen LU-
LUCF-sektorilla katsotaan EU-lainsäädännössä lisäpäästöksi, joka 
on katettava taakanjakosektorilla tehtävillä lisäpäästövähennyksillä. 

TEKNO-skenaario

2 TEKNO-skenaariossa päästöjä vähennetään pääosin hyö-
dyntämällä liikennevälineiden teknologista kehitystä. TEK-
NO-Suomessa ihmiset liikkuvat edelleen paikasta toiseen 

pääosin omilla henkilöautoillaan ja tavaroista suuri osa kuljetetaan 
rekoilla ja muilla autoilla. TEKNO-Suomessa autot ja muut liiken-
nevälineet ovat kuitenkin hyvin erilaisia kuin nyky-Suomessa. Ta-
vanomaiset bensiini- ja dieselautot ovat lähes täysin kadonneet lii-
kenteestä. Tilalle ovat tulleet erilaiset sähkö-, vety- ja kaasuautot. 
Myös uusiutuvaa dieseliä ja muita korkeaseosbiopolttoaineita käy-
tetään etenkin raskaassa kalustossa.

 TEKNO-skenaariossa liikenteen vaatima energiankulutus piene-

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti työryhmän ajalle 
12.4.–12.12.2018 selvittämään ja arvioimaan keinoja, joilla 
liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voitaisiin pidemmällä 
aikavälillä kokonaan poistaa. Työryhmässä oli edustettuna 

laaja joukko asiantuntijoita sekä liiketoiminnan, tieteen että 
hallinnon puolelta. Työ oli jatkoa valtioneuvoston keskipitkän 
aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmalle vuoteen 2030 (VNS 
7/2017 vp) ja siinä esiin nostetulle tavoitteelle, jonka mukaan 

Suomi olisi hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä.



nee huomattavasti autokannan nopean uudistumisen ja liikenteen 
sähköistymisen ansiosta. Sähköntuotanto on vähähiilistä ja muut-
tuu päästökauppalainsäädännön vuoksi yhä vähähiilisemmäksi. 
Sähköntuotantokaan ei muodostu ongelmaksi, kun liikenneväli-
neet ladataan pääasiassa öisin, jolloin muu kulutus on vähäisem-
pää eikä lataaminen näin ollen aiheuta uusia huipputehontarpei-
ta tuotantopuolelle.

 TEKNO-skenaarion taloudelliset vaikutukset riippuvat pitkäl-
ti siitä, kuinka autokannan uudistuminen tapahtuu. Mikäli sähkö-
autot halpenevat teknisen kehityksen myötä nopeasti ja autokan-
ta uusiutuu markkinaehtoisesti, autoilun sähköistymisen kustan-
nukset jäävät pieniksi tai voivat jopa pienentyä käyttökustannusten 
pienentyessä. Muutos voi kuitenkin vaatia myös valtion merkittäviä 
tukitoimenpiteitä varsinkin 2020-luvulla. Autoilun sähköistyminen 
aiheuttaa myös polttoaineverotulojen vähenemistä, mikä pakottaa 
valtion korvaamaan ne muilla veroilla tai esimerkiksi tiemaksuilla.

 TEKNO-skenaariossa fossiilisia polttoaineita käyttävien autojen 
käyttökustannukset nousevat. Skenaarion suurin haaste onkin, kuin-
ka varmistetaan, että autoilun kustannukset eivät nouse liian kor-
keaksi haja-asutusalueilla tai alemmissa tuloluokissa. Lisäksi haas-
teita aiheuttaa liikenteen uusiin käyttövoimiin liittyvän jakeluverkon 
rakentaminen kaupunkiseutujen ulkopuolella sekä autojen luku-
määrän ja niillä ajettujen kilometrien määrän kasvu kaupungeissa.

PALVELU-skenaario

3 PALVELU-Suomessa on siirrytty enenevässä määrin pois yk-
sityisautoilusta kohti palveluihin perustuvaa, kestävien liik-
kumismuotojen liikennejärjestelmää. Erilaisten liikkumis-

palveluiden käyttö ja yhdistely on yksityisautoilua edullisempaa ja 
vaivattomampaa ja yksityisautoilun määrä on vähentynyt radikaa-
listi. Ihmiset käyttävät palveluja, joissa koko matkan suunnittelu on 
tehty asiakkaan puolesta ja laajasta liikkumispalvelujen tarjonnasta 
voi valita itselleen sopivia vaihtoehtoja vaivattomasti. Palveluja tar-
jotaan personoituina ja pitkälle automatisoituneina.

 Myös tavaraliikenteessä ja logistiikassa on saatu vähennettyä 
päästöjä tonnikilometriä kohden erilaisilla energiatehokkuustoi-
milla, kuten esimerkiksi tehostamalla logistisia ketjuja digitalisaa-
tion kautta, kasvattamalla yksittäisten kuljetusten mittoja ja mas-
soja (HCT-kuljetukset) sekä lisäämällä letka-ajoa. Rautateiden inf-
rastruktuurin kehittäminen ja kilpailun myötä parantuneet rauta-
teiden liikennepalvelut sekä vesiväylien kehittäminen ovat osaltaan 
siirtäneet kuljetuksia tieverkolta rataverkolle ja vesille.

 PALVELU-skenaariossa henkilöautoliikenteen suoritteen vähe-
neminen vähentää liikenteen energiankulutusta ja kasvihuonekaa-
supäästöjä. Jäljelle jäävä energian kysyntä voidaan kattaa biopolt-
toaineilla, jos niiden käyttöönottoa tuetaan erilaisin toimenpitein. 

Kuva 1: CO2-päästöjen muodostuminen ja niiden vähentäminen liikenteessä.

KUVA  TOIMENPIDEOHJELMA HIILETTÖMÄÄN LIIKENTEESEEN 2045. LIIKENTEEN 
ILMASTOPOLITIIKAN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI. LVM JULKAISUJA 13/2018.
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Liikenne- ja viestintäministeriön 
ilmasto- ja ympäristöyksikkö
 Ilmasto on viime vuosina kivunnut liikenne- ja viestintämi-
nisteriössä neljänneksi teemaksi palveluiden, tiedon ja verk-
kojen rinnalle. Tammikuussa 2019 ministeriössä aloitti uusi 
ilmasto- ja ympäristöasioihin keskittyvä yksikkö. Yksikön 
tehtävänä on vastata siitä, että liikenne- ja viestintäjärjestel-
mät ovat vähäpäästöisiä, ympäristöä vähän kuormittavia ja 
energiatehokkaita. Yksikkö käsittelee kaikkiin liikennemuo-
toihin ja viestintäpolitiikkaan liittyviä ympäristöasioita. Yk-
sikössä työskentelee tällä hetkellä 13 virkamiestä. Yksikön 
johtajana toimii viestintäneuvos Päivi Antikainen.

PALVELU-skenaariossa autokanta myös pienenee, sillä erilaisten 
liikkumispalvelujen tarjonta, kyytien jakaminen, joukkoliikenne, 
pyöräily ja kävely vähentävät tarvetta omistaa auto.

 PALVELU-skenaariossa yksityisautolla liikkumisen kustannuk-
set kaupunkiseuduilla nousevat, mutta muiden liikennepalveluiden 
tarjonta kasvaa ja laatu paranee. Haja-asutusalueilla liikkumistot-
tumuksiin liittyvät muutokset ovat vähäisempiä. Pitkällä aikavälillä 
autokannan pienentyessä, yhdyskuntarakenteen tiivistyessä ja liik-
kumisen palvelujen yleistyessä kansantaloudessa voitaisiin saavut-
taa useiden miljardien säästöt vuosittain. Keskeisimpänä haastee-
na toimenpiteiden toteuttamisessa on kuitenkin useiden esitetty-
jen toimenpiteiden heikko hyväksyttävyys.

Toimenpideohjelma hiilettömään liikenteeseen 2045
Ilmastopolitiikan työryhmän loppuraportissa yhdistetään kolmes-
ta edellä esitetystä skenaariosta vaikuttavimmat ja kustannustehok-
kaimmat toimenpiteet. Toimenpideohjelma perustuu seuraaville 
osatavoitteille: 1) Henkilöautojen suoritteen eli ajoneuvokilomet-
rien kasvu taittuu vuonna 2025, minkä jälkeen henkilöautojen suo-
rite ei enää kasva. 2) Liikennevälineiden uusiutuminen nopeutuu 
huomattavasti. Sähköautoja on jo vuonna 2030 noin 670 000 kap-
paletta ja kaasuautoja noin 130 000 kappaletta. 3) Nestemäisten bio-
polttoaineiden osuus kaikista polttoaineista on 30 % vuonna 2030 
ja 100 % vuonna 2045 kotimaisessa liikenteessä. Nestemäisten bio-

polttoaineiden absoluuttinen määrä tieliikenteessä ei nouse enää 
vuoden 2030 jälkeen. Nestemäisten biopolttoaineiden lisäksi kas-
vatetaan voimakkaasti kotimaassa tuotetun biokaasun käyttömää-
riä liikenteessä.

 Ilmastopolitiikan työryhmän väli- ja loppuraportti ovat asiantun-
tijaryhmän näkemys siitä, miten liikenteen kasvihuonekaasupääs-
töt voitaisiin kokonaan poistaa vuoteen 2045 mennessä. Esitystä ei 
ole valtioneuvostossa tai eduskunnassa virallisesti käsitelty eikä sii-
tä ole tehty poliittisia päätöksiä. Varsinaiset päätökset toimenpitei-
den mahdollisesta täytäntöönpanosta tehdään normaalien hallin-
nollisten ja poliittisten prosessien mukaisesti. 

KUVA  TOIMENPIDEOHJELMA HIILETTÖMÄÄN LIIKENTEESEEN 2045. LIIKENTEEN 
ILMASTOPOLITIIKAN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI. LVM JULKAISUJA 13/2018.
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PETRI SÖDERENA, Teknologian tutkimuskeskus VTT
JUHANI LAURIKKO, Teknologian tutkimuskeskus VTT

Uusien dieselbussien 
ja dieselhenkilöautojen 
todellisen ajon NOx-päästöt 

OSA 1: EURO VI DIESELBUSSIT
Teknologian tutkimuskeskus VTT julkaisee uusimpien die-
sel kaupunkibussien ja diesel henkilöautojen todellisen 
ajon päästömittaustuloksia kahdessa Ilmasuojelu-lehden 
artikkelissa. Ensimmäisessä osassa käsitellään Euro VI die-
sel kaupunkibussien ja toisessa osassa Euro 6 diesel henki-
löautojen todellisen ajon NOx-päästöjä. Euro VI diesel kau-
punkibussien päästöjen kenttäseurantaprojektin jäseninä 
ovat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)  
(Reijo Mäkinen), Traficom (Keijo Kuikka), Helsingin kaupun-
ki (Suvi Haaparanta ja Antti Venho), Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut (HSY) (Anu Kousa ja Outi Väkevä) sekä  
The Institute of Transport Economics (TØI) Norjasta.

Mitä uusilta kuorma-autoilta ja busseilta vaaditaan 
päästöjen osalta?
Raskaan tieliikennekaluston (kuorma-autot ja bussit) moottoreiden 
vuonna 2013 voimaan tullut Euro VI ja henkilöautojen vuonna 2014 
voimaan tullut Euro 6 -päästölainsäädäntö ovat molemmat tuoneet 
merkittävän harppauksen kohti tieliikenteen pienempiä lähipäästöjä.

Kuorma-autojen ja bussien moottoreiden Euro VI -päästölainsää-
däntö vähensi NOx-päästöjä 80 % moottorien tyyppihyväksyntätes-
tissä edelliseen Euro V -lainsäädäntöön verrattuna, sekä käytännös-
sä pakotti ajoneuvovalmistajat käyttämään dieselhiukkassuodatinta 
(DPF), jonka avulla palamisesta peräisin olevat pienhiukkaspääs-
töt vähenivät murto-osaan aikaisemmasta. Lainsäädännön puoles-
ta merkittävin vaikutus raskaankaluston päästöihin on ollut Euro 
VI -lainsäädännön myötä tulleella moottoreiden käytönaikaisten 
päästöjen testauksella (In-Service Conformity Testing, ISC). ISC-
testauksessa moottorivalmistajat ovat velvollisia osoittamaan moot-
toreidensa päästöjen lainmukaisuuden ajoneuvon normaalia käyt-
töä kuvaavalla ISC-reitillä. Päästöt todellista ajoa kuvaavalla ISC-
reitillä mitataan kannettavalla päästöjen mittauslaitteella, Portable 
Emissions Measurement System (PEMS). Eri raskaankaluston ajo-
neuvoluokille on omat ISC-reitit, joissa painotetaan kunkin luokan 
tyypillisiä ajosuoritteita. Kaupunkipusseilla ISC-reitti sisältää 70 
%:a kaupunki- ja 30 %:a maantieajoa. Ensimmäinen ISC-testi tu-
lee tehdä moottoriperheen tyyppihyväksynnän jälkeen 18 kuukau-
den kuluessa sellaisen ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröinnistä, 
jossa on kyseiseen moottoriperheeseen kuuluva moottori. Tämän 
jälkeen testi suoritetaan vähintään kahden vuoden välein kunkin 
moottoriperheen osalta ajoneuvon lainsäädännön mukaisen käyt-
töiän ajan. Kaupunkibusseilla lainsäädännön mukainen käyttöikä 
on 300 000 tkm / 6 vuotta.

Raskaan tieliikennekaluston osalta tietoon ei ole tullut samanlai-
sia ”päästöhuijauksia”, kuin diesel-henkilöautojen osalta vuonna 
2015 tuli. Muilta osin raskaan tieliikennekaluston päästöjen osalta 
ongelma on ollut aikaisemmin samanlainen kuin henkilöautoilla. 
Moottoreiden aikaisempi tyyppihyväksyntämenetelmä ei vastan-
nut riittävästi raskaan tieliikennekaluston ajoneuvojen tavallista 
käyttöä, jonka seurauksesta tyyppihyväksyntäsyklissä ei testattu 
sellaisia kuormituskohtia, joita normaalissa ajossa esiintyy. Aikai-
semmat päästömääräykset eivät myöskään sisältäneet syklin ulko-

Kuva 1: 2-akselisten diesel ja CNG kaupunkibussien NOx- ja PM-päästöt 
alustadynamometrillä Braunschweig syklillä Euro-luokittain.

puolisten kuormitusalueiden testausta tai rajoitusta. Tämän seu-
rauksesta raskaiden tieliikenne ajoneuvojen moottoreiden pääs-
töt eivät välttämättä vastanneet normaalissa käytössä päästölain-
säädännön tavoitteita. Euro VI -päästölainsäädäntö korjasi tämän 
puutteen päivittämällä tyyppihyväksyntätestauksen paremmin ta-
vallista käyttöä kuvaavan transienttisyklin World Harmonized Tran-
sient Cycle (WHTC) ja vakiopistesyklin World Harmonized Statio-
nary Cycle (WHSC) yhdistelmäksi, sekä lisäsi niin kutsutun syklin 
ulkopuolisten kuormituspisteiden testauksen (Off-Cycle Testing) 
sekä niille raja-arvon.

Lainsäädännön mukaisesti alin lämpötila Euro VI raskaiden tie-
liikenneajoneuvojen ISC-testin suorittamiselle on -7 °C. Lisäksi täl-
lä hetkellä ISC-testauksessa on yhdenmukaisuuskertoimena (con-
formity factor, CF) 1,5 päästökomponenttien NOx, CO, THC/NMHC 
ja CH4 osalta. Eli ISC-testauksessa sallitaan 1,5 kertaa suuremmat 
päästöt kuin moottorien tyyppihyväksyntätestissä.

Miltä Euro VI -kaupunkibussien päästötilanne näyttää 
laboratoriossa?
Helsingin seudun liikenne (HSL) -kuntayhtymä ja VTT ovat vuo-
desta 2002 suorittaneet kaupunkibusseille alustadynamometrillä 
suorituskyky- ja päästömittauksia, ja näin seuranneet tiiviisti niiden 
päästöjen kehitystä aina Euro I -päästöluokasta Euro VI -päästöluok-
kaan asti. Mittaustuloksista on muodostunut ns. kaupunkibussien 
päästötietokanta, joka käsittää tällä hetkellä yli 170 kaupunkibussin 
mittaustuloksen. HSL:n bussiliikenteen kilpailutuksen pisteytysjär-
jestelmä pohjautuu lähi- ja CO2 -päästöjen osalta kerättyyn mitta-
usmateriaaliin. Päästötietokannasta voidaan todeta, että esimerkik-
si 2-akselisten Euro VI diesel- ja CNG-bussien NOx- ja PM-päästöt 
ovat keskimäärin hyvin matalalla tasolla myös alustadynamomet-
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rillä mitattuna (Braunschweig testisykli) ja tuoneet merkittävän pa-
rannuksen edellisiin päästöluokkiin nähden. (Kuva 1)

Entä miltä Euro VI -kaupunkibussien NO
x
-päästöt näyttävät 

tieliikenteessä?
Euro VI -bussit ovat varustettu kehittyneellä palkokaasujen jälki-
käsittelyjärjestelmällä, jossa on katalyyttinen päästöjen vähennys-
menetelmä CO, HC ja NOx-päästöille sekä hiukkassuodatin hiuk-
kaspäästöille. Tehokkaan päästöjen jälkikäsittelyjärjestelmän an-
siosta päästötaso on kunnossa olevilla ja normaalisti toimivilla au-
toilla hyvin matala, kuten Kuva 1 osoittaa. Kuitenkin erityisesti NOx-
päästöt ovat haastavia moottoreiden valmistajille koska niiden vä-
hentämiseksi käytettävä SCR (Selective Catalytic Reduction) -tek-
nologia on hyvin herkkä pakokaasujen lämpötilalle sekä katalyyt-
tiin kulkeutuville epäpuhtauksille kuten rikki. Kokonaisuutenaan 
kylmien talviolosuhteiden ja ajoneuvon ikääntymisen vaikutuksia 
SCR:llä varustettujen raskaiden Euro VI -ajoneuvojen NOx-pääs-
töihin ei tunneta yleisesti vielä kovinkaan tarkasti.

Tämän tiedonpuutteen paikkaamiseksi VTT yhdessä projekti-
kumppanien kanssa käynnistivät vuonna 2017 kolmivuotisen Euro 
VI diesel kaupunkibussien kenttäseurantaprojektin. Projektin ta-
voitteena on seurata erilaisten dieselkaupunkibussien NOx-pääs-
töjen kehitystä kolmen vuoden aikana suorittamalla autoille seu-
raava mittausohjelma:

· Säännölliset alustadynamometrimittaukset 
(kaksi kertaa vuodessa)
· PEMS mittaukset kaksi kertaa vuodessa, 
toinen kesä- ja toinen talviolosuhteissa
· Jatkuva NOx-pitoisuuden seuranta autoihin
 asennetulla erillisellä tiedonkeruujärjestelmällä
 

Projektissa on mukana neljä HSL:n liikenteessä käytettyä bussimal-
lia, joista Bussit A ja B ovat samanlaiset. Bussit A, B ja D ovat 3-akse-
lisia ja Bussi C on 2-akselinen. Projektin aikana on suoritettu PEMS-
mittauksia kolmella eri mittausreitillä eri vuodenaikoina (Kuvat 2-4). 
”HD City” reitti koostuu yli 90 % kaupunkiajosta. Westend-Itäkes-
kus ja Itäkeskus-Westend koostuu HSL runkolinjasta 550 sisältäen 
kaupunkiajoa sekä kehätieajoa. ”ISC-Espoo” täyttää virallisen Eu-
ro VI raskaan kaluston kaupunkibussien käytönaikaisten päästö-
jen mittausten vaatimukset. ISC-reitillä NOx-päästöillä on raja-ar-
vona 0,69 g/kWh (1,5 kertaa moottorin tyyppihyväksyntäsyklin ra-
ja-arvo 0,46 g/kWh). Kuvassa 5 on esitetty kunkin bussin mittausten 
tulokset Kuvien 2-4 mukaisilla reiteillä eri ajankohtina PEMS mit-
talaitteella mitattuna. Tuloksiin on piirretty katkoviivalla ISC-tes-
tissä noudatettava päästöraja. NOx-päästöt ovat Busseilla A ja B ol-
leet kaikissa seurantajakson mittauksissa alle virallisen ISC-testin 
raja-arvon. Bussin C osalta NOx-päästöt ovat olleet yli raja-arvon, 
mutta viimeisimmissä mittauksissa laskeneet selkeästi aikaisem-
piin mittauksiin nähden ollen nyt syklistä riippuen selkeästi raja-
arvon alle tai sen tasolla. Bussin D NOx-päästöt ovat olleet projek-
tin ensimmäisiä mittauksia lukuun ottamatta selkeästi yli Euro VI 
ISC-testauksen raja-arvon kaikilla reiteillä. Bussin D tuloksissa on 
myös havaittavissa nousevaa trendiä. Vielä ei ole selvää miksi Bus-
sin D päästöt ovat olleet selkeästi korkeammat kuin muilla busseilla.

Miten tuloksia pitäisi arvioida?
 Todellisen ajon ajotilanteisiin ja sitä kautta ajoneuvon moottorin 
kuormitukseen ja päästöihin vaikuttavat merkittävästi monet ajo-
neuvosta riippumattomat ulkoiset tekijät kuten liikennetilanne, sää-
olosuhteet sekä kuskin ajotapa. Tämän takia todellisen ajon mit-
tausten toistettavuus on merkittävästi heikompaa kuin laboratori-
ossa suoritettujen mittausten. Tästä johtuen tulosten vertailtavuu-
teen tulee suhtautua myös eri lailla kuin laboratoriossa suoritettu-
jen mittausten keskinäiseen vertailtavuuteen. Yksittäisten todelli-
sen ajon mittaustulosten osalta absoluuttiarvojen vertailu toisiinsa 
nähden ei ole mielekästä vaan vertailu tulisi painottua siihen, miten 

Kuva 2: HSL Linja 550, Westend-Itäkeskus-Westend. Reitin pituus yh-
teensä noin 54 km.

Kuva 3: Euro VI ISC Espoo, pituus noin 110 km. 

Kuva 4: VTT HD City, pituus noin 40 km.

päästötulokset eri ajoreiteillä suhteutuvat ISC-testin raja-arvoon.
Bussien A ja B NOx-päästöt ovat alittaneet ISC-testin raja-arvon 

toistuvasti eri mittausreiteillä, joten yhteenvetona niiden osalta voi 
todeta NOx-päästöjenhallintajärjestelmän toimineen seurantajak-
solla tähän asti tarkoituksen mukaisesti. Bussien A ja B NOx-päästöt 
ovat olleet useassa mittauksessa jopa alle moottoreiden tyyppihy-
väksynnän raja-arvon. Bussin C osalta NOx-päästöissä on esiintynyt 
erikoista vaihtelua, sillä ikääntyneimpänä bussi on tuottanut tähän 
mennessä alhaisimmat NOx-päästöt, jotka olivat myös alle ISC-testin 
raja-arvon. Bussi D on joukon ainoana ikääntyessään trendinomai-
sesti kasvattanut NOx-päästöjään ja päästötaso on ollut ensimmäis-
tä kahta mittauskertaa lukuun ottamatta yli ISC-testin raja-arvon.

Mitattuja päästötasoja arvioitaessa on myös hyvä verrata niitä Ku-
van 1 VTT:llä alustadynamometrillä mitattuihin diesel Euro-luok-
kien keskiarvotuloksiin nähden. Nyt todellisessa ajossa mitatut tu-
lokset ovat selkeästi matalammat kuin edellisten Euro-luokkien, 
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erityisesti Euro V ja EEV, NOx-päästötulokset. Esimerkiksi Bussin D 
osalta NOx-päästöt ovat keskimäärin noin 1/4 ja Bussin B osalta noin 
1/25 verrattuna Euro V EEV autojen keskimääräisiin NOx-päästöihin.

Mitä tulokset tarkoittavat?
 Esitetyt tulokset osoittavat, että Euro VI diesel kaupunkibussit tuot-
tavat selkeästi vähemmän NOx-päästöjä kuin aikaisempien Euro-
luokkien dieselbussit. Joten selkeää edistystä on tapahtunut puh-

taamman kaupunki-ilman suuntaan. Tuloksista on havaittavissa, 
että ikääntyessään Euro VI -bussit saattavat tuottaa monin kerroin 
enemmän NOx-päästöjä kuin uutena tai normaalisti toimivina. Li-
säksi voidaan havaita myös, että eri autojen välillä saattaa esiintyä 
merkittäviä eroja todellisen ajon NOx-päästöissä. Nämä havainnot 
vahvistavat käsitystä siitä, että myös Euro VI autojen NOx-päästö-
jä tulee seurata, vaikka ne ovat uutena ja normaalisti toimivina to-
della matalalla tasolla. 

Kuva 5: Kaupunki-
bussien A-D NOx-
päästöt eri tyyppi-
sillä ajoreiteillä nor-
maalin liikenteen 
joukossa. Kuvas-
sa katkoviivalla ISC-
testissä noudatetta-
va päästöraja.
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TAPAHTUU: 
Tapahtuu-osiossa kerromme ISYn järjestämistä 
kiinnostavista tapahtumista, seminaareista ja 
retkistä. Lisää tietoa: isy.fi

TOMMI FORSBERG, Ilmansuojeluyhdistyksen hallituksen jäsen, 
suunnittelija, Suomen ympäristökeskus

Ilmansuojeluyhdistys ry:n vuoden 2019 kevätkokous vie-
tettiin Suomen ympäristökeskuksen uusissa toimitilois-
sa Viikin kampuksella Helsingissä. SYKEn uudet toimi-
tilat remontoitiin Helsingin yliopiston vanhoihin tiloihin 
ja muuttamaan päästiin marraskuussa 2018. Kevätsemi-
naarin aiheena olikin SYKEn ajankohtainen ilmansuojelu- 
ja ilmastotyö, johon perehdyttiin ajankohtaisten hankkei-
den esittelyn avulla. SYKEn Kulutuksen ja tuotannon kes-
kuksen johtaja professori Jyri Seppälä toi seminaariin ter-
vehdyksen SYKEn puolesta. Kehittämispäällikkö Ari Nis-
sinen avasi seminaarin puheenvuorot kertomalla lento-
liikenteen päästöistä ja niiden vähentämiskeinoista. Eri-
koistutkija Laura Saikku kertoi EU:n Life-ohjelmasta ra-
hoitusta saavasta mittavasta Kohti hiilineutraaleja kuntia 
ja maakuntia –hankkeesta. Viimeisenä puheenvuorona 
kuultiin vielä tutkimusinsinööri Mikko Savolahden esitys 
ilman pienhiukkasten ympäristövaikutusten arvioinnista. 

Mistä lentoliikenteen päästöt syntyvät ja miten niitä 
voidaan vähentää?
Ari Nissinen pääsi viime hetkellä paikkaamaan tutkija Johanna Nie-
mistöä, jonka piti alun perin kertoa seminaariyleisölle lentoliiken-
teen päästöjen synnystä ja niiden vähentämiskeinoista. Johanna oli 
pääkirjoittajana SYKEn tutkijoiden alkuvuodesta 2019 julkaisemas-
sa raportissa, joka pyrkii antamaan yleiskuvan lentomatkustamises-
ta ja sen vaikutuksista, esittämään mitä tekijöitä huomioidaan kun 
päästöjä arvioidaan ja lasketaan eri tarkoituksia varten, ja miten 
suuria lentomatkustuksen päästöt ovat. Aihetta on käsitelty enem-
män tämän lehden artikkelissa Lentoliikenteen kasvihuonekaasu-
päästöt ja Pariisin sopimuksen päästötavoitteet.

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE)
 CANEMURE - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia on SY-
KEssa viime vuonna alkanut mittava hanke, joka edistää ilmaston-
muutoksen hillinnän käytännön toimia yhteensä kuuden vuoden 
ajan. Hankkeessa on mukana yhteensä 22 toimijaa, jotka ovat kuntia 
ja kunnallisia organisaatioita, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Hank-
keen kokonaisbudjetti on 15,3 miljoonaa euroa, josta suurin osa tu-
lee EU:n Life-ohjelmasta. Hankkeessa toteutetaan erityisesti ener-
gia- ja ilmastostrategian (EIS) sekä keskipitkän aikavälin ilmasto-
politiikan suunnitelman (KAISU) linjauksia. Hanke vahvistaa il-
mastonmuutoksen hillintätyön jatkuvuutta ja verkostoyhteistyötä, 
levittää hyviä käytäntöjä, tuottaa eri toimijoille työkaluja ja tutki-
mustietoa sekä synnyttää uusia ilmastonmuutoksen hillintää tuke-
via hankkeita ja prosesseja. 

Erityisesti tavoitteena on edistää älykästä ja vähähiilistä liikku-
mista ja hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa sekä parantaa 
rakennusten energiatehokkuutta. Lisäksi hanke tukee prosesse-

Jyri Seppälä, johtaja, SYKE. 

ja, joilla luodaan kestävää kaupunkirakennetta ja edellytyksiä vä-
hähiiliselle tuotannolle ja kulutukselle. Hankkeessa vähennetään 
myös maa- ja metsätalouden päästöjä turvemailla sekä paranne-
taan ilmastonmuutoksen hillinnän synergioita ilmastonmuutok-
sen sopeutumisen sekä kiertotalouden kanssa. Laura Saikku esitte-
li tarkemmin useita esimerkkejä osahankkeista, joissa toteutetaan 
konkreettista toimia ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumi-
seen hankkeen ydinalueilla. Esimerkiksi älykkääseen ja vähähiili-
seen liikkumiseen liittyen Lohjalla edistetään sähkö-/kaasupyörien 
yhteiskäyttöä, jota hallinnoidaan helppokäyttöisillä sovelluksilla. 
Tammisaaren energian johdolla kehitetään sähköautojen älykkäi-
tä latauspisteitä, mikä voi tarkoittaa käytännössä sähkövarastojen 
ja latauspisteiden yhdistämistä optimoivalla tietojärjestelmällä ra-
joittamaan sähköverkosta otettavaa sähkökuormaa.

 CANEMURE-hanke on alkutaipaleellaan ja konkreettisia tu-
loksia ei ole vielä tässä vaiheessa käytettävissä, mutta mielenkiin-
toa hakkeen ympärillä riittää. Hankkeen nettisivut aukeavat touko-
kuussa 2019. Hankkeeseen kytkeytyy myös SYKEssa vuoden 2019 
aikana toteutettava kaikkien Suomen kuntien kasvihuonekaasu-
päästöjen laskenta. 

Ilman pienhiukkasten ympäristövaikutusten arviointi
Tutkimusinsinööri Mikko Savolahti puhui ilman pienhiukkasista 
ja niiden ympäristövaikutusten arvioinnista. Ilmansaasteet ja eri-
tyisesti pienhiukkaset ovat sekä globaalisti että Suomessa merkittä-
vin ympäristön haittatekijä terveyden kannalta. Niiden on todettu 
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eri tutkimuksissa lisäävän lukuisia terveyshaittoja. Näihin kuulu-
vat esimerkiksi iskeeminen sydänsairaus, aivohalvaus, keuhkosyö-
pä, keuhkoahtauma, diabetes, verenpainetauti tai erilaiset lyhyt-
aikaiset hengityselin- ja sydänsairaudet. Ilmansaasteiden terveys-
vaikutusten arviot perustuvat väestötutkimuksiin, joista johdetaan 
annos-vastesuhteita. 

Tuoreimpien arvioiden mukaan ilmansaasteiden on arvioitu ai-
heuttavan globaalisti yhteensä 8,8 miljoonaa ennenaikaista kuole-
maa vuosittain. Euroopassa luku on lähes 800 000 ja Suomessa noin 
4000 ennenaikaista kuolemaa vuosittain. Tuoreimmissa tutkimuk-
sissa arviot ennenaikaisista kuolemista ovat nousseet aiempiin ver-
rattuna. Suomessa suurin osa pienhiukkasille altistumisesta on seu-
rausta kaukokulkeumasta. Kotimaisista päästölähteistä tärkeimpiä 
ovat puun pienpoltto ja liikenne. Puunpoltolla on myös merkittävä 
ilmastoa lämmittävä vaikutus. Pienpolton ja katupölyn päästöjen 
ei odoteta merkittävästi vähentyvän ilman kohdistettuja toimenpi-
teitä. SYKEssa ilmansaasteiden ja erityisesti pienhiukkasten aihe-
uttamien haittojen vähentämisen toimenpiteitä on arvioitu BAT-
MAN-hankkeessa (Environmental impact assessment of airborne 
particulate matter: the effects of abatement and management stra-
tegies), joka toteutettiin yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen ja Ilmatieteen laitoksen kanssa.

Ilmansuojeluyhdistys ry:n vuosikokous 
ja tulevia tapahtumia
 
Kevätseminaarin jälkeen iltapäivää jatkettiin vielä Ilman-
suojeluyhdistys ry:n kuluvan vuoden ensimmäisellä 
vuosikokouksella. Puheenjohtajana toimi Maria Myllynen. 
Kokouksessa edellisen vuoden hallitukselle myönnet-
tiin vastuuvapaus. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen 
tilinpäätös ja tasekirja, tilintarkastuskertomus ja toimin-
nantarkastuskertomus. Tilinpäätös ja toimintakertomus 
hyväksyttiin.
 Kuluvan vuoden tulevista tapahtumista kannattaa laittaa 
kalenteriin  Ilmansuojelupäivät 20.-21.8.2019 Lappeenran-
nassa sekä syyskuun ulkomaan ekskursio Osloon. 
Seuraa ISY:n nettisivuja ja sosiaalista mediaa, 
niin pysyt kärryillä tulevista tapahtumistamme!
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LUFTVÅRDSFÖRENINGEN
Luftvårdsföreningen fungerar som nationell 
miljövårdsförening. Luftvårdsföreningens syftemål är att 
främja luftvården och luftvårdsforskningen i Finland och 
fungera som förbindelselänk mellan personer och samfund 
som arbetar med luftvårdsfrågor i Finland och utomlands

Luftvårdsföreningen strävar att bättra yrkesskick-
ligheter hos personer som arbetar med luftvårdsfrågor. 
Luftvårdsföreningen är grundad år 1976.

Luftvårdsföreningen:
1. följer med den vetenskapliga, forskningsmässiga, 
tekniska
samt förvaltnings- och lagstiftningsmässiga utvecklingen i 
sin bransch
2. planerar och ordnar skolningstillfällen samt bedriver 
publikations
3. ordnar exkursioner både i Finland och utomlands
4. raporterar om aktuella luftvårdsfrågor i sin 
medlemstidning
5. avger utlåtanden och tar initiativ i luftvårdsfrågor
6. bedriver publikationsverksamhet
7. deltar i det internationella luftvårdssamarbetet

FINNISH AIR POLLUTION PREVENTION SOCIETY
Finnish Air Pollution Prevention Society (FAPPS) is the 
national air pollution prevention association. The purpose of 
FAPPS is to prevent air pollution and to promote the research 
of air protection in Finland. FAPPS connects people and 
communities working with air protection issues in Finland 
and abroad. FAPPS aims to further the professional skills of 
the people working in the field. FAPPS was founded in 1976.

FAPPS:
1. follows technical, scientific, administrational and 
legislational developments of air protection
2. plans and organizes education and seminars
3. organizes excursions in Finland and abroad
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
llmansuojeluyhdistys (ISY) toimii alansa valtakunnallisena 
ympäristönsuojelujärjestönä. llmansuojeluyhdistyksen 
tarkoituksena on edistää ilmansuojelua ja ilmansuojeluntut-
kimusta 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.

llmansuojeluyhdistys:
1. seuraa alansa tutkimuksen, koulutuksen, tekniikan
sekä hallinnon ja lainsäädännön kehitystä
2. suunnittelee ja järjestää koulutusta sekä keskusteluti-
laisuuksia
3. järjestää ekskursioita kotimaassa ja ulkomaille
4. tiedottaa ajankohtaisista ilmansuojeluasioista jäsenleh-
dessään
5. antaa lausuntoja ja tekee esityksiä alaansa kuuluvista 
asioista
6. harjoittaa julkaisutoimintaa
7. osallistuu kansainväliseen tiedonvaihtoon
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