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Merkittävimpiä kaupunki-ilman 

saasteita Suomessa ovat hiuk-

kaset, typen oksidit, rikkidioksidi, 

hiili monoksidi ja hiilivedyt. Muuta-

milla teollisuuspaikkakunnilla myös 

haise vat rikkiyhdisteet ovat edelleen 

il man laatuongelma. Ilmansaasteiden 

päästölähteitä ovat liikenne, ener-

gi an   tuo tanto, teollisuus ja talojen 

lämmitys. Ilmansaasteita kulkeutuu 

Suo meen myös maamme rajojen ulko-

puolelta niin kutsuttuna kaukokul-

keumana.

Päästöt joutuvat ensimmäiseksi 

il makehän alimpaan kerrokseen. Siel lä 

päästöt sekoittuvat ympäröivään il maan 

ja saastepitoisuudet laimenevat. Päästöt 

voivat levitä liikkuvien ilmamas sojen 

mukana laajoille alueille. Tämän kulkeu-

tumisen aikana epäpuhtaudet voivat rea-

goida keskenään sekä mui den ilmassa 

olevien aineiden kanssa ja muodostaa 

uusia yhdisteitä. Ilmansaasteet poistuvat 

ilmasta sateen huuhtomina, kuivalas-

keumana erilaisille pinnoille tai kemi-

allisesti muuttuen toisiksi yhdisteiksi.

Ilmansaasteet ovat ihmisen toiminnasta peräisin olevia haittaa 
aiheut tavia kaasumaisia ja hiukkasmaisia aineita. Myös luonnosta 
tulee ilmaan erilaisia aineita, mutta niiden vaikutus ilmanlaatuun 
on tavallisesti vähäinen. Ilmansaasteiden haitat voivat olla 
maailman laajuisia, alueellisia tai paikallisia. Maailmanlaajuisia 
vaikutuksia ovat kasvihuoneilmiön voimistuminen ja yläilmakehän 
otsonikato. Alueellisia vaikutuksia ovat esimerkiksi maaperän ja 
vesistöjen happamoituminen sekä alailmakehän kohonneet otsoni-
pitoisuudet. Paikallisia vaikutuksia ovat haitat ihmisten terveydelle 
ja lähi ympäristölle sekä erilaiset viihtyisyys- ja materiaalihaitat.
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3Ilmansaasteet aiheuttavat 
monia terveyshaittoja

Ilmansaasteiden terveyshaitat ovat 

seurausta altistumisesta ilmassa ole-

ville haitallisille aineille. Altistuminen 

on sitä suurempaa mitä korkeampia 

hengitysilman pitoisuudet ovat ja mitä 

kauemmin ihminen hengittää saastu-

nutta ilmaa. Erityisesti kaupunkien 

keskustoissa ja muuten vilkkaasti lii-

kennöidyillä alueilla liikkuvat ja asuvat 

ihmiset altistuvat ilmansaasteille muita 

enemmän.

Suomessa ilmansaasteiden pitoi-

suudet eivät useimmille ihmisille ai -

heuta merkittäviä terveyshaittoja.  Eri 

ihmisten herkkyys ilmansaasteille kui-

tenkin vaihtelee. Herkät väestöryhmät 

voivat saada muita helpommin oireita 

ja terveyshaittoja kun ilmansaasteiden 

pitoisuudet kohoavat. Herkkiä väes-

töryhmiä ovat hengityselin- ja sydän-

sairaat sekä vanhukset ja lapset. 

Tyypillisiä lasten oireita ovat nuha 

ja yskä, kun taas hengityselin- ja sydän-

sairaat voivat saada hengenahdistusta 

tai yskää tai heidän toimintakykynsä voi 

heikentyä. Talvisin pakkanen voi pahen-

taa erityisesti astmaatikkojen ilmansaas-

teista saamia oireita.

Miten voit vähentää altistumista? 

Jokainen voi vähentää ilmansaasteiden 
terveyshaittoja omalta kohdaltaan välttä-
mällä niitä paikkoja, joissa ilmansaaste-
pitoisuudet ovat korkeita. Vältä oleskelua ja 
rasittavaa liikuntaa vilkkaiden liikenneväylien 
läheisyydessä erityisesti ruuhka-aikoina ja 
tyynillä pakkassäillä. Vältä autoilua ruuhkassa, 
sillä ilmansaasteet kulkeutuvat tehokkaasti 
auton sisälle. Vältä myös liikkumista keväällä 
puhdistettavana olevilla katuosuuksilla. Sisä-
ilmaan kulkeutuvien hiukkasten määrää 
voit vähentää tuloilman hiukkassuodatuk-
sella. Otsonille altistumista voit vähentää 
seuraamalla viranomaisten ilmanlaatutiedo-
tusta ja välttämällä ulkoilua ja rasittavaa 
liikuntaa korkeimpien pitoisuuksien aikana. 

Pidä hengityselin- ja sydänoireiden tai aller-
giaoireiden lievittämiseen määrätyt lääkkeet 
mukanasi ja käytä niitä tarvittaessa lääkärin 
antamien ohjeiden mukaan.
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Ilmansaasteiden 
luontovaikutukset 

Ilmansaasteista on terveyshaittojen 

lisäksi haittaa myös luonnolle. Ilman-

saasteet aiheuttavat vesistöjen ja maa - 

perän happamoitumista ja rehevöitymis-

tä. Lisäksi ilmansaasteet vahingoittavat 

kasveja sekä suoraan lehtien ja neulas-

ten kautta että juuriston vaurioitumisen 

myötä. Ilmansaasteiden vaikutukset 

näkyvät selvästi useiden kaupunkien ja 

teollisuuslaitosten ympäristössä puiden 

neulasvaurioina sekä puiden rungolla 

kasvavien jäkälien vähentymisenä ja 

vaurioitumisena. 

Eri ilmansaasteiden pitoisuuksien kehittyminen.

Ilmansaasteiden pitoisuuksia säädellään ohje- ja 
raja-arvoilla. Ohjearvot määrittävät ilmansuojelu-
työlle ja ilmanlaadulle asetetut tavoitteet, ja ne 
on tarkoitettu ensi sijassa ohjeiksi viranomai-
sille. Raja-arvot ovat ohjearvoja sitovampia. 
Ne määrittelevät ilmansaasteille korkeimmat 
sallitut pitoisuudet, joiden ylittyminen käynnistää 
viranomaisten toimia. 

Typpidioksidipitoisuudet ylittävät satunnaisesti 
ilmanlaadun ohjearvot suurimpien kaupunkien 
keskustoissa. Hiukkaspitoisuuksien ohjearvot ylit-
tyvät usein keväisin kaupunkien keskusta-
alueilla, etenkin vilkkaiden teiden varsilla. 
Rikkidioksidipitoisuuksien ohjearvot saattavat 
ylittyä joillain teollisuuspaikka kunnilla. Ilman-
laadun raja-arvojen ylitykset ovat epätoden-
nä köisiä, mutta typpidioksidin ja hiukkasten 
raja-arvot voivat ylittyä suurimpien kaupunkien 
keskustoissa.
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Hiukkaset

Ilmassa on aina hiukkasia. Hiukkasten koko ja kemi-
allinen koostumus vaihtelevat suuresti. Pienet hiukkaset 
ovat terveydelle haitallisempia kuin suuret. Suurimmat 
hiukkaset aiheuttavat kuitenkin likaantumista ja ne 
voivat olla merkittävä viihtyisyyshaitta. Halkaisijaltaan 
alle 10 millimetrin tuhannesosan (mikrometrin, µm) 
kokoisia hiukkasia kutsutaan hengitettäviksi hiukkasiksi 
(PM10), sillä ne kulkeutuvat alempiin hengitysteihin eli 
henkitorveen ja keuhkoputkiin. Alle 2,5 µm:n pienhiuk-
kaset tunkeutuvat keuhkorakkuloihin asti.

Suomessa suuri osa kaupunki-ilman hengitettävistä 
hiukkasista on peräisin liikenteen nostattamasta katupö-
lystä eli epäsuorista päästöistä. Hengitettävien hiukkasten 
pitoisuudet kohoavat etenkin  maalis– huhtikuussa, kun 
jauhautunut hiekoi tushiekka ja asfalttipöly pääsevät 
liikenteen nostattamina ilmaan. Hiukkaspitoisuuksia 
nostavat myös energiantuotannon, teollisuuden, liikenteen 
ja puun pienpolton suorat päästöt.

Hiukkasten aiheuttamille terveyshaitoille ovat erityi-
sen herkkiä lapset, vanhukset sekä astmaa, pitkä aikaista 
keuhkoputkentulehdusta tai sydäntauteja sairastavat. 
Hiukkaspitoisuuksien kohoaminen lisää astmakohtauksia, 
heikentää keuhkojen toimintakykyä ja lisää hengitys-
tietulehduksia. Myös kuolleisuus ja sairaalahoitojen määrä 
voivat lisääntyä hiukkaspitoisuuksien kohotessa. 

Typen oksidit (NO ja NO2) 

Typen oksideilla (NOx) tarkoitetaan typpimonoksidia 
(NO) ja typpidioksidia (NO2). Suurin osa typen oksidien 
pitoisuuksista ulkoilmassa aiheutuu liikenteen päästöistä, 
joista raskaan tavaraliikenteen osuus on merkittävä. 
Typen oksidien pitoisuudet ovat suurimmillaan ruuhka-
aikoina, erityisesti talvisin ja keväisin tyynillä pakkas-
säillä. 

Eniten terveyshaittoja aiheuttava typen oksidi on typ-
pidioksidi (NO2), joka tunkeutuu syvälle hengitysteihin. Se 
lisää hengityselinoireita erityisesti lapsilla ja astmaatikoilla 
sekä korkeampina pitoisuuksina supistaa keuhkoputkia. 
Typpidioksidi voi lisätä hengitysteiden herkkyyttä muille 
ärsykkeille, kuten kylmälle ilmalle ja siitepölyille. 

Typen oksidit vaurioittavat kasvien lehtiä ja neulasia. 
Ne myös happamoittavat ja rehevöittävät vesistöjä sekä 
maaperää. Lisäksi typen oksidit osallistuvat alailmakehän 
otsonin muodostukseen. 

Otsoni (O3)

Otsoni suojelee tai vahingoittaa maan eliöitä riippuen 
siitä, millä korkeudella sitä ilmakehässä on. Korkealla 
yläilmakehässä otsoni toimii suojakilpenä auringon 
vaarallisia ultravioletti- eli UV-säteitä vastaan. Sen sijaan 
lähellä maanpintaa, hengitysilmassa, otsoni on ihmisille, 
eläimille ja kasveille haitallinen ilmansaaste. On siis 
olemassa kaksi erillistä otsoniongelmaa: elämää suojaava 
otsoni on vähenemässä yläilma kehässä (otsonikato) mutta 
haitallinen otsoni sen sijaan lisääntyy maanpinnalla.

Otsonia ei ole päästöissä vaan sitä  muodostuu 
auringonvalon vaikutuksesta ilmassa typen oksidien ja 
hiilivetyjen välisissä kemiallisissa reaktioissa. Liikenteen 
typenoksidipäästöillä on siten merkittävä osuus otso-
nin muodostuksessa. Kaupunkien keskustoissa otsonia 
on kuitenkin vähemmän kuin esikaupunkialueilla ja 
maaseudulla, koska sitä myös kuluu reaktioissa muiden 
ilmansaasteiden kanssa. Samalla syntyy muita haitallisia 
epäpuhtauksia kuten typpidioksidia.

Suomessa otsonipitoisuudet ovat suurimmillaan 
aurinkoisella säällä keväällä ja kesällä taajamien ulko-
puolella. Kaukokulkeutuminen Keski-Euroopasta kohottaa 
Suomen otsonipitoisuuksia selvästi.

Otsonin aiheuttamia tyypillisiä oireita ovat silmien, 
nenän ja kurkun limakalvojen ärsytys. Hengityselinsai-
railla voivat myös yskä ja hengenahdistus lisääntyä ja 
toimintakyky heikentyä. Otsoni voi pahentaa siitepölyn 
aiheuttamia allergiaoireita. 

Otsoni aiheuttaa vaurioita lehtiin ja neulasiin. Se voi 
heikentää metsien kasvua ja aiheuttaa viljelyksille satotap-
pioita. Kasvien herkkyys otsonille vaihtelee kasvilajeittain.

E r i  i l m a n s a a s t e e t
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Rikkidioksidi (SO2)

Ulkoilmassa oleva rikkidioksidi on pääosin peräisin 
energiantuotannosta. Rikkidioksidipäästöt ovat laskeneet 
huomattavasti viime vuosikymmenten aikana, joten myös 
pitoisuudet ulkoilmassa ovat nykyisin alhaisia. Joillain 
teollisuuspaikkakunnilla ongelmia saattaa edelleen esiintyä 
etenkin teollisuusprosessien häiriötilanteissa.  

Rikkidioksidi ärsyttää suurina pitoisuuksina voi-
makkaasti ylähengitysteitä ja suuria keuhko putkia. 
Se lisää lasten ja aikuisten hengitystieinfektioita sekä 
astmaatikkojen kohtauksia. Rikkidioksidin aiheuttamia 
tyypillisiä äkillisiä oireita ovat yskä, hengenahdistus ja 
keuhkoputkien supistuminen. Astmaatikot ovat selvästi 
muita herkempiä rikkidioksidin vaikutuksille ja erityisesti 
pakkanen voi pahentaa rikkidioksidin aiheuttamia 
oireita.

Rikkidioksidi happamoittaa maaperää ja vesis-
töjä. Maaperän happamoituminen saa aikaan kasveille 
tärkeiden ravinteiden huuhtoutumista ja vesistöissä 
happamoituminen voi muuttaa kasvi- ja eläinlajistoa. 
Luonnon sietokyky eli ns. kriittinen kuormitus ylittyy 
paikoin Etelä-Suomessa ja joillakin alueilla myös  Pohjois-
Suomessa. Rikkidioksidi voi myös suoraan vaurioittaa 
lehtiä ja neulasia.

Hiilimonoksidi eli häkä (CO)

Ulkoilman häkä on peräisin pääosin henkilöautojen 
pakokaasuista. Ulkoilman häkäpitoisuudet ovat nykyisin 
varsin alhaisia polttoaineiden ja moottoritekniikan 
parantumisen sekä pakokaasujen katalyyttisen puhdistuk-
sen ansiosta. Ruuhkassa moottoriajoneuvon sisäilman 
häkäpitoisuus voi olla paljon korkeampi kuin ajoneuvon 
ulkopuolella.

Häkä aiheuttaa hapenpuutetta, koska se vähentää 
veren punasolujen hapenkuljetuskykyä. Hiilimonoksidille 
herkkiä väestöryhmiä ovat sydän- ja verisuonitauteja, 
keuhkosairauksia ja anemiaa sairastavat sekä vanhukset, 
raskaana olevat naiset ja vastasyntyneet.

Pelkistyneet 
rikkiyhdisteet (TRS)

Pelkistyneet, haisevat rikkiyhdisteet ovat pääosin peräisin 
teollisuudesta, erityisesti selluteollisuudesta ja öljynja-
lostuksesta, mutta myös jätteenkäsittelystä. Useat pel-
kistyneet rikkiyhdisteet haisevat erittäin pahalle jo 
hyvin pieninä pitoisuuksina ja alentavat siten viihtyi-
syyttä. Lisäksi ne aiheuttavat silmien, nenän ja kurkun 
ärsytysoireita, hengenahdistusta sekä päänsärkyä ja pa-
hoinvointia. Pelkistyneet rikkiyhdisteet saastuttavat ilmaa 
paikallisesti päästölähteiden läheisyydessä. Tavallisesti 
korkeita pitoisuuksisa esiintyy ilmassa lyhytaikaisesti. 
Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden päästöt ovat vähentyneet 
viime vuosina.

Hiilivedyt (VOC)

Hiilivedyillä tarkoitetaan suurta määrää hiilestä ja vedystä 
koostuvia kemiallisia yhdisteitä, jotka ovat peräisin mm. 
liikenteestä, teollisuudesta ja pientalojen lämmityksestä. 
Monet niistä ovat helposti höyrystyviä, haisevia ja ärsyttäviä 
yhdisteitä ja jotkut niistä lisäävät syöpäriskiä. Ulkoilman 
hiilivetypitoisuudet ovat yleensä alhaisia.

Hiilivedyt ja typen oksidit muodostavat alailma kehässä 
otsonia, joka on terveydelle haitallista ja vaurioittaa 
kasveja.

Hiilidioksidi (CO2)

Hiilidioksidipäästöjä syntyy kaikessa palamisessa. Fos-
siilisten polttoaineiden käytöstä syntyvä hiilidioksidi 
edistää kasvihuoneilmiötä mutta se ei aiheuta paikallisia 
ilmanlaatuhaittoja.
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Lainsäädäntöä ilmanlaadun 
parantamiseksi

Ilmansaasteiden pitoisuuksia säädel-

lään ohje-, raja- ja kynnysarvoilla.

Ohjearvot määrittävät ilmansuoje-

lutyölle ja ilmanlaadulle asetetut tavoit-

teet, ja ne on tarkoitettu ensi sijassa 

oh jeiksi viranomaisille. Ohjearvoja 

käy tetään mm. maankäytön, raken-

tamisen ja liikenteen suunnittelussa 

sekä myönnettäessä ympäristölupia 

erilaisille toiminnoille. Tavoitteena on, 

että ohjearvojen ylittyminen estetään jo 

ennakolta hyvän suunnittelun avulla. 

Raja-arvot ovat ohjearvoja sitovam-

pia. Ne määrittelevät ilmansaas teille 

korkeimmat sallitut pitoi suudet, joiden 

ylittyminen käynnistää viranomaisten 

toimia. Raja-arvojen ylittymisestä on 

tiedotettava väestölle ja päästöjä aiheut-

Viranomaisten vastuu 

Viranomaiset ja kuntien päättäjät tekevät 
ilmanlaatuun pitkäaikaisesti vaikuttavia 
tärkeitä päätöksiä. Valtion ja kuntien viran-
omaiset antavat ympäristölupiin liittyviä 
päästörajoituksia sekä valvovat ilmanlaatuun 
vaikuttavien laitosten toimintaa. Kuntien 
päättäjät vastaavat mm. kaavoituksesta ja 
liikennesuunnittelusta. Kiinnittämällä huomiota 
asuntojen ja erityisesti päiväkotien, koulujen 
ja sairaaloiden oikeaan sijoitteluun sekä 
tehostamalla joukkoliikennettä voidaan 
vähentää herkän väestönosan altistumista 
ilmansaasteille sekä siitä aiheutuvia terveys-
haittoja.

Katujen kunnossapito ja hoito kuuluvat 
pääosin kunnan vastuulle. Hiekoitusmateri-
aalin valinnalla ja hiekoitushiekan poistami-
sen oikealla ajoituksella, kalustovalinnoilla ja 
työtavoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi 
paikalliseen ilmanlaatuun erityisesti keväisin.
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tavia toimintoja (esim. liikenne) voidaan 

tarvittaessa rajoittaa.

Raja-arvot ovat samat kaikissa EU-

maissa. Niitä on annettu rikkidioksi-

din, typpidioksidin, hiukkasten, lyijyn, 

hiilimonoksidin ja bentseenin pitoi-

suuksille ulkoilmassa terveyshaittojen 

ehkäisemiseksi. Myöhemmin raja-

arvoja annetaan myös muille aineille ja 

yhdisteille. Raja-arvot eivät saa ylittyä 

alueilla, joilla asuu tai oleskelee ihmi-

siä ja joilla ihmiset saattavat altistua 

ilman epäpuhtauksille. Rikkidioksidille 

ja typenoksideille on annettu lisäksi 

erilliset raja-arvot kasvillisuuden ja 

ekosysteemien suojelemiseksi.

Varoituskynnyksillä ilmaistaan se 

pitoisuus, jonka lyhytaikainenkin ylitys 

voi olla haitaksi terveydelle. Varoitus-

kynnykset on annettu otsonille, rikki-

dioksidille ja typpidioksidille. Lisäksi 

otsonille on annettu tiedotuskynnys, 

jonka pitoisuuden lyhytaikainenkin 

ylitys voi aiheuttaa haittaa herkille 

väestöryhmille. Suomessa pitoisuudet 

eivät todennäköisesti ylitä varoitus-

kynnyksiä ja otsonin tiedotuskynnyk-

sen ylityksetkin ovat harvinaisia. Jos 

varoitus- tai tiedotuskynnys kuitenkin 

ylittyy, on väestölle annettava tarpeel-

liset tiedot ylitysalueesta, ylityksen 

kestosta, terveyshaitoista ja varotoi-

menpiteistä. 

Ilmanlaatua 
seurataan jatkuvasti

Suurimmissa kunnissa ja niillä alueil-

la, joilla ilmansaasteiden pitoisuudet 

ovat korkeita, ilmanlaatua seurataan 

mittauksilla. Sen sijaan alueilla, joilla 

pitoisuudet ovat hyvin alhaisia, riittää 

seurannaksi ilmanlaadun arvioiminen 

esimerkiksi päästökartoitusten, bioin-

dikaattoritutkimusten tai tietokone-

mallien avulla.

Ilmanlaadun seurannasta taaja-

missa vastaavat kunnat. Tällä hetkellä 

Suomessa on noin 140 mittausasemaa 

ja ne sijaitsevat lähes 60 kunnan alu-

eella. Näillä asemilla seurataan paikal-

lista ilmanlaatua, sen muutoksia sekä 

eri päästölähteiden vaikutusta ilman-

laatuun. Lisäksi muutamat yritykset 

seuraavat omien päästöjensä vaiku-

tuksia ilman laatuun.

Ilmatieteen laitos ylläpitää tausta-

alueiden ilmanlaadun seurantaverk-

koa. Nämä mittausasemat sijaitsevat 
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eri puolilla Suomea kaukana päästö-

lähteistä. Tausta-asemien mittaus tu lok-

sista saadaan yleiskuva ilmanlaadun 

perustasosta ja sen muutoksista koko 

Suomessa.

Useat kaupungit tiedottavat il man-

laadusta asukkaille. Tiedot ovat taval-

lisesti saatavilla tiedotusvälineiden, 

kuten lehtien ja radion välityksellä tai 

Internetistä, ilmanlaatupuhelimesta ja 

näyttötolpista. Ilmatieteen laitos tiedot-

taa erikseen tausta-asemien otsonipi-

toisuuksista.

Ilmanlaatuindeksi apuna 
tiedottamisessa

Ilmanlaatuindeksi on ilmanlaadun mit-

taustulosten perusteella laskettu arvo, 

joka kertoo ilmanlaadusta kyseisellä 

hetkellä. Indeksin pääasiallinen tar-

koitus on helpottaa ilmanlaadusta tie-

dottamista. YTV:n ympäristötoimiston 

kehittämä indeksi on käytössä useassa 

Suomen kaupungissa.

Indeksiä laskettaessa otetaan huo-

mioon rikkidioksidin, typpidioksidin, 

hiilimonoksidin, hengitettävien hiuk-

kasten ja otsonin pitoisuudet. Näitä 

verrataan ohje-, raja- ja kynnysarvoi-

hin. Ilmanlaatuluokkia on viisi: hyvä, 

tyydyttävä, välttävä, huono ja erit-

täin huono. Ilmanlaatuindeksi kertoo 

ilmanlaadusta reaaliaikaisesti, sillä 

indeksi lasketaan tunneittain. Indeksin 

luokittelu kertoo ihmisille aiheutuvista 

terveyshaitoista sekä ympäristölle ja 

materiaaleille aiheutuvista haitoista.

Omalla toiminnalla on merkitystä

Liikenne on merkittävin paikalliseen ilmanlaa-
tuun vaikuttava tekijä Suomessa. Voit vähentää 
päästöjä omalta osaltasi käyttämällä lähipal-
veluja sekä joukkoliikennettä aina kun se 
on mahdollista. Suunnittele matkojasi ja vältä 
turhaa edestakaisin ajoa. Lyhyet matkat voit 
taittaa polkupyörällä tai jalkaisin. Myös autolla 
liikkuessasi voit vaikuttaa ilman laatuun: rau-
hallinen ajotapa, lohkolämmitti men käyttö ja 
auton säännöllinen huoltaminen vähentävät 
päästöjä. Muista myös, että joutokäynti on 
sekä kiellettyä että turhaa.

Jos asunnossasi on omia tulisijoja, käytä 
niissä vain kuivaa ja käsittelemätöntä 
puuta. Älä polta jätteitä tai muita huonosti 
palavia materiaaleja. Puutarhajätteen paras 
hävittämistapa on joko kompostointi tai 
erilliskeräys.
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Entä jos ilmanlaatu heikkenee?

Silloin, kun ilmansaasteiden pitoisuu-

det kohoavat huomattavasti normaalia 

korkeammiksi, puhutaan ilmanlaadun 

lyhytaikaisesta heikkenemisestä eli 

episodista. Tällöin päästöt eivät vält-

tämättä poikkea normaalista, mutta 

säätilanne estää saasteiden sekoittumi-

sen ja laimenemisen. Suomen oloissa 

heikkotuuliset korkeapaine- ja inversio-

tilanteet ovat etenkin talvella ja keväällä 

otollisia ilmanlaadun lyhytaikaiselle 

heikkenemiselle. Inversio tarkoittaa 

tilannetta, jossa maanpinnan lähellä 

oleva kylmä ilmakerros jää ylempänä 

olevan lämpimän ilmamassan alle louk-

kuun. Tällöin ilman pystysuuntainen 

sekoittumi nen estyy ja ilmansaastepi-

toisuudet maanpinnan lähellä voivat 

nousta huomattavasti tavallista korke-

ammiksi.

Ilmanlaatuindeksin luokat ja määrittely.

Inversiotilanteessa päästöt jäävät lähelle maanpintaa.
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Jotkut kaupungit, kuten Helsinki ja 

Turku, ovat tehneet näitä episoditi-

lanteita varten valmius suunnitelmat, 

joiden tarkoituksena on estää ja lie-

ventää episodeista aiheutuvia haittoja. 

Suunnitelman ensimmäiseen vaihee-

seen kuuluvat tavallisesti tehostettu 

tiedotus väestölle ja varautuminen jat-

kotoimiin. Jos episoditilanne ei helpotu, 

ryhdytään varsinaisiin toimiin. Tämä 

voi tarkoittaa esimerkiksi liikenteen 

rajoittamista, jotta typen oksidien pääs-

töt saataisiin vähenemään tai katujen 

kastelua, jotta hengitettävien hiukkas-

ten pitoisuudet ilmassa pienenisivät.

Tilanne meillä ja muualla 

Ilmanlaatu Suomessa eroaa Keski-

Euroopan ilmanlaadusta. Ilmanlaatu 

on meillä keskimäärin parempi, vaikka 

hankalissa sääolosuhteissa talvisin  ja 

keväisin pitoisuudet kaupungeissa 

voivat kohota samalle tasolle kuin 

vastaavan kokoisissa Keski-Euroopan 

kaupungeissa. Meillä korkeita pitoi-

suuksia esiintyy kuitenkin harvem-

min, lyhyemmän aikaa ja pienemmillä 

alueilla. Keski-Euroopassa kesäisin 

esiintyviä erittäin korkeita otsonipitoi-

suuksia ei meillä erilaisten sääolo-

suhteiden vuoksi esiinny. Toisaalta 

meille tutut keväiset katupölyn aiheut-

tamat ilmanlaatuongelmat ovat Keski-

Euroopassa vieraita. Nykyisin koko 

Euroopassa ilmanlaatua huonontaa 

eniten liikenne – niin myös meillä.
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Hengitysliitto Heli ry.
puhelin (09) 752 7511
www.hengitysliitto.fi 

Ympäristöministeriö
puhelin (09) 160 07
www.ymparisto.fi

Lisätietoja ilmanlaadusta 
saat paikkakuntasi 

ympäristöviranomaisilta. 

Ilmatieteen laitos
puhelin (09) 192 91 

www.fmi.fi

Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö
M I L J Ö M I N I S T E R I E T

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta
puhelin (09) 156 11

www.ytv.fi 

Esitteen asiantuntijoina toimivat Jatta Karonen (Ilmatieteen laitos), Teemu Virtanen (YTV), Tarja Lahtinen 
(Ympäristöministeriö), Raimo O. Salonen (Kansanterveyslaitos) ja Niina Torvela (Hengitysliitto).
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