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YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 

Ympäristöministeriö asetti 11. päivänä lokakuuta 1999 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella 
ilmapäästötietojärjestelmän esitutkimus. Esitutkimuksen tuli sisältää kuvaus nykytilanteesta, tavoitteista, 
toteuttamistavasta, aikataulusta, resursseista ja riskeistä sekä ehdotus jatkotoimenpiteistä. Työryhmän 
tuli kuulla tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita. 

Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin limnologi Kimmo Silvo Suomen ympäristökeskuksesta ja 
jäseniksi diplomi-insinööri Marko Ekqvist Suomen ympäristökeskuksesta, ylitarkastaja Eljas Hietamäki 
Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta, yli-insinööri Markku Hietamäki ympäristöministeriöstä, 
ylitarkastaja Anneli Karjalainen ympäristöministeriöstä, erikoissuunnittelija Väinö Malin Suomen 
ympäristökeskuksesta ja kehitysinsinööri Kristina Saarinen Suomen ympäristökeskuksesta. 

Työryhmän alkuperäinen määräaika oli 31.1.2000. Ympäristöministeriö pidensi työryhmän 
määräaikaa 31.3.2000 saakka. Työryhmä kokoontui seitsemän kertaa. 

Saatuaan työnsä päätökseen työryhmä jätti raporttinsa ympäristöministeriölle 27.3.2000. 

Työryhmä esittää, että SYKEn ympäristökuormitusyksikköön perustetaan ilmapäästötietojärjestelmä, 
joka on osa ympäristönsuojelulain mukaista ympäristötietojärjestelmää. Järjestelmä palvelee 
ympäristöhallinnon raportointi-, selvitys- ja tutkimustarpeiden täyttämistä samoin kuin ympäristöhallin-
non ulkopuolisia tiedon käyttäjiä. 

Järjestelmän toteuttaminen edellyttää riittävien resurssien varaamistaja seuraavia toimia: 

Menettelytavoista yhteistyötahojen ja SYKEn välillä sovitaan erikseen koskien tietojen 
saatavuutta, maksullisuutta ja luottamuksellisuutta sekä käytännön järjestelyjä. Ympäristö-
hallinnon sisällä selvitetään lupa- ja ilmoitusvelvollisista laitoksista kerättävien, mutta 
VAHTIin tallentamattomien tietojen hankkimismandollisuudet kokonaispäästöjen laskennassa. 

2 	Ilmapäästötietojärjestelmän rakentaminen: 
• 1.4.2000 - 1.6.2001 välisenä aikana rakennetaan Suomen ympäristökeskuksen ympäristökuor-

mitusyksikköön ilmapäästötietoj ärj estelmä, j oka kokoaa j a täydentää eri tahoilla tuotetun 
valtakunnallisen kokonaispäästötiedon. Järjestelmä tulee sisältämään myös aktiviteetti- ja 
tekniikkatietoja. 

• Vuonna 2001 käynnistettävässä vaiheessa ilmapäästötietojärjestelmän tuottamat laskenta- ja 
kokoomatulokset liitetään osaksi ympäristötiedon hallintajärjestelmää, Herttaa. Tämä vaihe 
sisältää eri kohderyhmien tarpeita palvelevien käyttöliittymien toteuttamisen. 

SYKE kehittää ja ylläpitää kokonaispäästöjen laskentamenetelmiä ja päästökertoimia. 
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LIITE 	Ilmapäästötiedon käyttäjäkysely (marraskuu 1999) 



LYHENNELUETTELO JA PÄÄSTÖLÄHDERYHMÄT 

LYHENNELUETTELO 

AYK Alueelliset ympäristökeskukset (tässä raportissa käytetty lyhennys) 
CORINAIR Core Inventory of Air Emissions Inventory (EEA) 
EEA European Environment Agency (Euroopan ympäristökeskus) 
ECE Economic Commission for Europe (UN) 
EMEP Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long Range Transmission of Air 

Pollutants in Europe 
EPER European Polluting Emissions Register 
EUROSTAT Statistical Office of the European Communities 
EWC European Waste Catalogue (Euroopan jäteluettelo) 
FCCC Framework Convention on Climate Change (UN) (YK:n ilmastosopimus) 
GHG YM:n kasvihuonekaasutyöryhmä (tässä raportissa käytetty lyhennys) 
HERTTA Ympäristötiedon hallintajärjestelmä 
HELCOM Helsinki Commission 
HM Heavy metals (raskasmetallit) 
IEA International Energy Agency 
IL Ilmatieteen laitos 
ILMARI Tilastokeskuksen kehittämä polttoaineperäisten päästöjen laskentamalli 
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control (päästöjen yhdennetty ehkäiseminen ja vähentäminen) 
KTM Kauppa- ja teollisuusministeriö 
LCP Large Combustion Plants (suuret poittolaitokset) 
LIPASTO VTT:n kehittämä liikennepäästöjen laskentajärjestelmä 
LRTAP Long Range Transboundary Air Pollution (UNECE kaukokulkeutumissopimus) 
NACE Euroopan Yhteisön toimi alaluokitusstandardi (Nomenclature Generale des Activites Economiques dans 

les Communautes Europeennes) 
NAMEA National Accounting Matrix including Environmental Accounts 
NMVOC Non-methane volatile organic ompounds (haihtuvat orgaaniset yhdisteet, pl. metaani) 
NOSE Nomenclature for Sources Emissions (EUROSTAT) 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 
OSPARCOM Oslo and Paris Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land-Based Sources 
PM Particulate matter (hiukkaset) 
POP Persistent organic pollutants (pysyvät orgaaniset yhdisteet) 
SIPS Suomen ilmapäästöt ja skenaariot, SYKEn ilmapäästölaskentamalliprojekti 
SNAP Selected Nomenclature of Air Pollution 
UN United Nations, YK 
VAHTI Alueellisten ympäristökeskusten valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä 
VOC Volatile organic compounds (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) 
VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus 
WEC World Energy Council 
YM Ympäristöministeriö 

PÄÄSTÖLÄHDERYHMÄT 

Tässä raportissa käytetään seuraavia päästöryhmittelytermejä: 

Alueelliset hajapäästöt 	Muista kuin pistemäisistä päästölähteistä peräisin olevat päästöt ilmaan. Alueelliset 
hajapäästöt sisältävät mm. liikenteestä, maataloudesta, luontoperäisistä lähteistä sekä 
pienimuotoisista ei-lupavelvollisista toiminnoistaja yksittäisistä toimista (mm. päästöjä 
aiheuttavien aineiden käytöstä, pienimuotoisesta poltosta tms.) aiheutuvat päästöt. 

Pistemäiset päästölähteet 	Tiettyihin maantieteellisiin koordinaatteihin paikallistettavat laitosalueen (site'n) 
kokonaispäästöt ilmaan, mukaan lukien ns. piipunpääpäästöt ja laitosalueelta tulevat 
hajapäästöt kuten esim. säiliöt, varastot, ilmastointiluukut. Pistemäisillä päästölähteillä 
tarkoitetaan tässä raportissa lähinnä ympäristölupavelvollisia laitoksia, joiden päästötiedot 
on tallennettu alueellisten ympäristökeskusten VAHTI-tietojärjestelmään. 

Kokonaispäästö 	 Tietyn yhdisteen tai yhdisteryhmän päästöt ilmaan kaikista päästölähteistä (pistemäisistä 
ja alueellisista hajapäästölähteistä). 

Sektoripäästöt 	 Päästöt esim. tietyiltä teollisuussektoreilta tai tietyn tyyppisistä päästölähteistä. 
Sektoriluokitte]uja käytetään tilastoinnissa ja raportoinneissa ja ne saattavat poiketa 
toisistaan rajauksiltaan. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Ilmapäästötietojen tuottaminen maassamme 

Suomen ilmapäästöjen laskentaa ja laskennassa käytettäviä lähtötietoja tuottavat useat eri tahot. Tietojen 
kattavuus vaihtelee sekä yhdiste- että toimialakohtaisesti kuin myös aikasarjoittain. Uudet ja muuttuvat 
tietotarpeet asettavat kasvavia vaatimuksia. Ympäristön tilan seurantaan, suunnitteluun ja päätöksen-
tekoon tarvittavaa valtakunnallista ilmaan meneviä kokonaispäästöjä kattavaa tietojärjestelmää ei ole 
olemassa, vaan päästötietojen kokoaminen eri tarpeisiin on käytännössä edellyttänyt erillisten työryhmien 
kokoamista tai erillisselvityksiä. Nykyinen usealle taholle haj autettu tiedon tuottaminen on kuvattu 
tarkemmin luvussa 2. 

Ympäristöhallinto tarvitsee päästötietoja mm. seuraavien kansainvälisten raportointivelvoitteiden 
hoitamiseen: 

YK 	 Sopimukset: FCCC, ECE/EMEP/LRTAP, Montrealin pöytäkirja 
EU 	 Direktiivit: 	VOC, LOP, IPPC, vaarallisten jätteiden polttaminen, jätteenpoltto 

Muut: 	kasvihuonekaasujen monitorointimekanismi, EEA 
Muut tahot 	Sopimukset: HELCOM, PARCOM 

Raportointivelvoitteita on selvitetty tarkemmin luvussa 2.2. 

1.2 Ilmapäästöihin liittyvät tehtävät Suomen ympäristökeskuksessa 

Suomen ympäristökeskuksella (SYKE) on vuosittain tehtävän tulossopimuksen mukaan yleisvastuu 
ympäristöhallinnon ilmapäästöjä koskevien tietotarpeiden täyttämisestä. Ympäristönsuojelulain 
(86/2000) 27 § mukaan SYKEn tulee yhdessä alueellisten ympäristökeskusten kanssa huolehtia 
ympäristönsuojelutietojen keräämisestä, ylläpidosta ja tietojärjestelmien kehittämisestä. 

SYKE11ä on seuraavat ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa lueteltavat velvoitteet, jotka edellyttävät 
ilmapäästötietojärjestelmän ylläpitoa: 

1 Suomen ympäristökeskus on asiantuntijalaitos (YSL 24 §). 
2 Suomen ympäristökeskus yhdessä alueellisten ympäristökeskusten kanssa ylläpitää 

ympäristönsuojelun tietojärjestelmää (YSL 27 §) 
3 Suomen ympäristökeskus huolehtii parhaan käyttökelpoisen tekniikan seurannasta, arvioinnista 

ja siihen liittyvästä tiedottamisesta (YSA 36 §) 
4 Suomen ympäristökeskus on otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun EY-asetuksen 

mukainen toimivaltainen viranomainen Suomessa. (YSA 36 §) 

SYKE kokoaa eri tahoilla tuotettua valtakunnallista ilmapäästötietoa ja tuottaa myös itse osan tiedosta. 
SYKE huolehtii lisäksi kansallisen ilmapäästötiedon ja sen arviointimenetelmien yhtenäistämiseen, 
raportointeihin ja tiedonjakamiseen liittyvistä tehtävistä. SYKE avustaa ympäristöministeriötä (YM) tai 
muita elimiä tarjoamalla erilaisissa kansainvälisissä neuvotteluissa tai elimissä, kansallisessa 
selvitystyössä tai poliittisessa päätöksenteossa tarvittavaa asiantuntemusta ja selvityksiä. SYKEn 
ilmapäästöihin liittyviä tehtäviä on kuvattu tarkemmin luvussa 4. Tehtävien hoitamisen tueksi 
perustetaan kansallinen ilmapäästötietojärjestelmä. 



1.3 Ympäristötiedon hallintajärjestelmä 

Lokakuussa 1996 YM käynnisti ympäristötietojärjestelmän (YTJ) kehittämisesityksen tekemisen. 
Tehtävä annettiin selvitysmiehen ja hänen johtamansa YTJ-tiimin tehtäväksi. Selvitysmiehen raportti 
(http://www.vyh.ti/palvelut/tieto]/kehitvs/hertta.htm)  valmistui helmikuussa 1998. Siinä esitetyt 
kehittämisehdotukset on hyväksytty toteutettaviksi. Raportin keskeinen ehdotus oli käynnistää YTJ:n 
korvaavan ympäristötiedon hallintajärjestelmän (Hertta) rakentaminen. Järjestelmän toteuttaminen on 
käynnissä. Ensimmäinen versio, joka sisältää pintaveden laatua kuvaavia tietoja, otettiin käyttöön 
kesäkuun 1999 alussa. 

Selvitysmiehen raportissa on esitetty, että Hertta tulee valmistuttuaan koostumaan ympäristön 
kuormituksen ja valvonnan, vesivarojen ja ympäristön seurannan, luonnon monimuotoisuuden 
turvaamisen sekä alueiden käytön suunnittelun ja ohjauksen toimintoja palvelevista perustieto- ja 
asianhallintajärjestelmistä. Siitä kehitetään ympäristötiedon hyväksikäytön ja ylläpidon kattava 
monipuolinen, käyttäjien tietotarpeita sekä tehtävien operatiivista hoitamista tukeva tietojärjestelmä koko 
hallinnon ja ulkopuolisten asiakkaiden käyttöön. Järjestelmä tulee hyödyntämään monipuolisesti 
ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoja. Hertan osatietojärjestelmät toteutetaan yhtenäisen mallin ja 
ohjeiston mukaisesti. Tietojärjestelmän eri osien käyttö tulee olemaan helppoaja yhtenäistä. 

Tämän esitutkimuksen kohteena oleva ilmapäästötietojärjestelmä tulee olemaan osa ympäristönsuojelun 
tietojärjestelmää ja siihen tallennetaan valtakunnallisesti kattavat kokoomatiedot päästöistä ilmaan. 

1.4 Esitutkimus 

Tässä esitutkimuksessa 

kuvataan ilmapäästötiedon nykyinen tuottaminen maassamme 
kartoitetaan SYKEen kehitettävälle ilmapäästötietojärjestelmälle asetettavat vaatimukset 
laaditaan ehdotus kansallisen ilmapäästötietojärjestelmän kehittämisestä 



01 

2 NYKYTILA 

2.1 Nykyiset ilmapäästötiedon tuottajat 

2.1.1 	Yleistä 

Suomen ilmapäästöjen laskentaan ja laskennassa käytettävien lähtötietojen tuottamiseen osallistuvat 
useat eri tahot. Kunkin tiedon tuottajatahon osuuden ilmoittaminen kokonaispäästöistä on hankalaa, 
koska se vaihtelee sekä yhdiste- ja toimialakohtaisesti. Esimerkiksi Tilastokeskus tuottaa tiettyjen 
yhdisteiden energiantuotannossa syntyvien päästöjen tiedot polttoainekohtaisesti, VTT Yhdyskuntatek-
niikka liikennepäästötiedot ja alueelliset ympäristökeskukset valvonnan kannalta oleelliset ympäristölu-
pavelvollisten laitosten ilmapäästötiedot. Muiden teollisten toimintojen, maa- ja metsätalouden, 
liuotinten käytön sekä pien-, haja- ja luontoperäisiä päästöjä on laskettu mm. VTT:llä, METLAssa sekä 
SYKEssä. 

2.1.2 Tilastokeskus 

Ilmapäästöjen laskentajärjestelmä: ILMARI 

Tilastokeskus on kehittänyt Ilmari-laskentamallin (http://www.tilastokeskus.fi/tkh-r/veilma.html) KTM:n 
energiaosaston rahoituksella. Malli valmistui vuonna 1994. Ilmari-malli tuottaa polttoaineperäiset SON, 
CO-, CO2, CH4-, NMVOC-, N20- ja PM-päästöt. Lähtötietoina malli käyttää mm. alueellisten 
ympäristökeskusten VAHTI-tietojärjestelmään tallennettuja lupavelvollisten laitosten polttoaine- ja 
päästötietoja sekä VTT/Yhdyskuntatekniikan kehittämää liikenteen päästöjen arviointiin kehitetyn 
LIPASTO-laskentajärjestelmän tietoja. 

Ilmari-mallilla tuotetut tiedot ovat luokiteltavissa toimialoittain, polttolaitostyypeittäin, polttoainelajeit-
tainja alueittain. Tietoja on olemassa vuodesta 1990 lähtienja aikasarja vuodesta 1992 lähtien. Mallin 
avulla lasketut päästötiedot julkaistaan mm. Tilastokeskuksen Energiatilastot-julkaisussa, joka ilmestyy 
vuosittain. Tilastolain mukaan tietoja ei saa luovuttaa yksilöidysti, vaan ainoastaan summatietona eri 
ryhmistä, jolloin ryhmään sisältyvien laitosten lukumäärä on oltava vähintään kolme. 

Laskentajärjestelmä sisältää seuraavat osat: 
• osaprosessien tekniikkatiedot ja tiedot päästöjen vähennystekniikoista (Prosessikemia Ky:n 

kattilatietokanta 1992/1993, Tilastokeskuksen vuosittaiset kyselyt) 
• polttoaine- ja kattilakohtaiset ominaispäästökertoimet (Prosessikemia Ky) 
• laitoskohtaiset päästö- ja polttoainetiedot (Tilastokeskuksen kyselyt vuoteen 1997 asti, jonka jälkeen 

VAHTI) 
• polttoaineiden käyttötiedot (Tilastokeskuksen energiatilastot sekä vuosittaiset laitoskohtaiset 

kyselyt) 
• päästölaskenta-, tarkistus- ja tulostusrutiinit (Tilastokeskuksen energiatilastot, energia-alan 

j ärj estöj en tilastot) 

Muut ilmapäästöjen laskentaa tukevat tuotteet 

• Teollisuustilastot sisältävät teollisuuden henkilökuntaa, työkoneita, käyttövoimaa, kulutettuja ra.aka-
aineita, tuotteitaja työnseisauksia koskevia tietoja vuodesta vuodesta 1909 lähtien. 

• Suomen tilastollinen vuosikirja 
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Ilmapäästöihin liittyviä tehtäviä 

Taulukko 1. Tilastokeskuksen ilmapäästöihin liittyvät tehtävät 

.- 

__,g__h_• 	-LmI.---- 	k ai 	I 

Ilmari-mallilla lasketut toimialoittaiset päästötiedot ovat keskeinen osa kansantalouden tilinpitoon Ympäristö- 
tilinpito liitettyä ympäristötilinpitoa (EU NAMEA, "vihreä tilinpito"-hanke). 

Raportointi Tilastokeskus on huolehtinut 31.12.1999 tilanteen mukaisesti seuraavien ympäristöhallinnon raportoin- 
tien laskennasta jaltai kokoamisesta: 
• Kasvihuonekaasupäästöjen raportointi YK:n ilmastosopimuksen sihteeristölle (FCCC), 1998 ja 1999 
• EU CO2 Monitoring Mechanism (1998 ja 1999) 

Muut raportoinnit: 
• Eurostat-raportoinnit (EU:n rakennetilastoja koskevat komission päätökset, suosituksetja tiedonannot 

sekä erillinen raportointi maksullisen sopimuksen perusteella). Lähtötiedot: ILMARI, VTT, SYKE/ 
YM erillisselvitykset 

.OECD (OECD:n jäsenyyttä koskeva asetus), lähtötiedot: ILMARI, VTT, SYKE/YM erillisselvityket 
• WEC (World Energy Council). Lähtötiedot: ILMARI, Tilastokeskuksen kyselyt 
• IEA (International Energy Agency) (Suomen ja IEA:n välinen sopimus, KTM) 
• YK:n tilastovirasto. Lähtötiedot: järjestöt, yritykset, ILMARI, viranomaiset 

Prosessien ja kattitoiden p 	i polttoåneiden UPASTO-malli, VTT 	tleliikenteen ja muiden 	 pååsldkertoimet 	I 	I pyystökertoimet (eri Yhdyskuntalekniikka 	likennemuotojen pa stötledot 	(Prosessikemia, muut 	
kletoi asianNntj a•anriot 

Päåstökerrointietojen paivitys 

	

TKn arviot 	 ` _-  
- yritysten omat arviot ja mittaukset;  
- muut arviot ja mittaukset 

TILASTOKESKUS 

	

 -:ILMARI 	• 	 PääsiakerioinGedot 	 Energiatilasto 

	

VAHTI-tietojen 	Kattiloid1n ja prosessien VAHTI tietokanta 	 prosessolnt 	 tekniikkatiedot 

	

- vertailu muihin 	- erillinen selvitys 	 - polttoaineiden 
Alueelliset 	 - tarkistus 	- VAH 1-tiedot 	 kokonaismåilråt 

ympa stökeskukset 	 • tå dentåminen 	• påivit 	t 	 • se torikohtalsel 

	

, .::-. 	• . 	: — ~: 	pottoainekuulu et 

CO2, NOx. SOx. CO. 
Yritysten paikallisyksiköt 	 N20, CH4. NMVOC. 

(Imoitusvelvolliset laitokset) 	 Päästöjen 	 hiukkaset 
laskenta, tietojen 	. polttoainemååråt 
yhdistäminen ja  	energiaperåiset påästdt 

Laitosten vuositiedot 	
~aportointi 

• osittån prosessi- 
- polttoaineiden kulutus 	 peräiset pååstdt 

prosesseittain 1 
kattiloittain 

- ilmapåästöt (SOs. NOx. ym.) 
piiouittain 	 Tilastokeskuksen 	- energian tuotanto 

	

Yritysten ympårislöraportil 	I I 	Såhkblaitostilasto 	 muut ene,9,«ca.n 

roimiala å 'estojen m avstöra rtit 	 lähteet: alan järjestöt 7 	1 Y D 	Do 	Kåuk0larnpiililaslo 	 ,— 

Kuva 1. Ilmari-laskentamalli 
(Lähde: Suomen kasvihuonekaasupäästöjen laskennan kehittäminen, YM:n moniste 59) 



2.1.3 VTT 

VTT Energia 

Ilmapäästöjen inventointiin liittyvät tehtävät 

VTT Energia on selvittänyt maatalouden ja teollisuusprosessien päästöjä yhdessä Tilastokeskuksen 
kanssa YM:n kasvihuonekaasutyöryhmän tarpeisiin. Lähtötietoina on käytetty teollisuustilastoja, 
teollisuusjärjestöjen tietoja, teollisuuden omia mittauksia ja IPCC Good Practice Guidelines 
-päästökertoimia. 

VTT Energia on myös koonnut kasvihuonekaasujen raportoinnin laskentamenetelmiä koskevia 
raportteja. Tämä tehtävä siirtyyjatkossa SYKE11e. 

VTT Kemiantekniikka 

Ilmapäästöjen inventointiin liittyvät tehtävät 

VTT Kemiantekniikassa on arvioitu Suomen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC, volatile organic 
compounds) päästöt vuosina 1988, 1993 ja 1996. Laskennassa on käytetty teollisuusalajärjestöjen, 
VTT:n omien kyselyiden sekä LIPASTOn ja VAHTIn tietoja. 

Liuottimien Öljynjalostamot, Energian- Jätevesien uut kiinteät Liikenne 
käyttö teollisuus Ltant0 käsittely lähteet 

VAHTI-rekisteri 
Kemian- 	- ilmoitusvelvol- 

teollisuus ry 	listen laitosten 
päästötiedot 

Kulutus- 
hyödykkeet 

VTT Kemiantekniikka 
- täydentävät kyselyt ja selvitykset 

Teknokemian 	►I  - päästöjen laskenta 

yhdistys 

VTT:n 
LIPASTO 

laskentaohjelma 

NMVOC -päästäarviot 

Kuva 2. VTT Energia: NMVOC-laskentamalli 
(Lähde: Suomen kasvihuonekaasupäästöjen laskennan kehittäminen, YM:n moniste 59) 

VTT Kemiantekniikka on myös koonnut tietokannan koskien mm. päästömittauksista saatavia tietoja. 
Laitoskohtaisten tietojen käyttöön esim. tutkimusaineistona on saatava mittauksen tilaajan lupa. 
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VTT Yhdyskuntatekniikka 

Laskentajärjestelmä: LIPASTO 

VTT Yhdyskuntatekniikan kehittämä vuonna 1998 valmistunut kaikkien liikennemuotojen päästöjen ja 
energiankulutuksen laskentajärjestelmä LIPASTO (http://www.vtt.fi/vki/lipasto/index.htm) sisältää 
tieliikenteen (LIISA), rautatieliikenteen (RAILI), vesiliikenteen (MEERI) ja ilmaliikenteen (ILMI) 
päästöjen laskentamallit. Hankkeen on rahoittanut liikenneministeriö. Mallien avulla voidaan laskea 
Suomen liikenteen aiheuttamat pakokaasupäästöt hiilidioksidin, hiilivetyjen, typen oksidien, hiukkasten 
ja rikkidioksidin osalta. Tämän lisäksi mallit laskevat eri liikennemuotojen energiankulutuksen. 
Päästömäärät ja energiankulutus on laskettu vuodesta 1980 vuoteen 2018. Mallit päivitetään vuosittain. 
Järjestelmä on tarkoitettu lähinnä liikenneministeriön, alamallien edustajaorganisaatioiden ja VTT:n 
käyttöön ja se sisältää Suomen viralliset liikenteen päästötiedot. 

Mallit käyttävät lähtötietoina tieliikenteen osalta VTT:n /Tielaitoksen laskemiaja muiden sektoreiden 
kohdalla Ratahallintokeskuksen, Merenkulkulaitoksen ja Ilmailulaitoksen vahvistamia lähtötietoj a. 

Huora 	LIPASTO-mallin tuottamia kansainväliseen liikenteeseen liittyviä päästötietoja ei voida käyttää kasvihuonekaasu- 
raportoinneissa sellaisenaan johtuen liikenteen määrittelyssä esiintyvistä eroavaisuuksista. 

Syottotiedot Keskusyksikkö Tulosteet 

Suoritteet 	.. 
Poltton. kulutus r 
Päästökertoimet w 

Urr:a11~ Sao 

II Ö 
ye5tttiNOliRa ' 

Pstöt 

routa
tg, 	Kiittttuk-set 

Emutsteet 

Ö 
tlakklmnno 

Kuva 3. VTT/Yhdyskuntatekniikka, LIPASTO-laskentajärjestelmä 
(Lähde: http://wtiv<v.vtt.fi/yki/ligasto/index.htm ) 

2.1.4 
	

Alueelliset ympäristökeskukset 

Tietojärjestelmä: VAHTI 

VAHTI-tietojärjestelmä on alueellisten ympäristökeskusten ilmansuojelun, jätehuollon, jätevesipäästö-
j en, meluntorjunnan ja ympäristölupien valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä. Sen ilmansuojeluosa 
sisältää ympäristölupavelvollisten laitosten polttoaine- ja päästötietoja vuodesta 1987 alkaen sekä 
ympäristölupiin liittyviä dokumentteja vuodesta 1995 lähtien. Polttoaine- ja päästötietojen keruu 
perustuu ympäristölupapäätöksissä velvoitettuun vuosittaiseen tietojen raportointiin. Raportointivelvoit-
teet liittyvät päätöksissä annettujen määräysten sekä päätöksen perusteena käytettyjen tietojen 
valvontaan. VAHTI-tietojärjestelmän kehittämisen toiminta-ajatus on toimia valvojien työvälineenä. 
Järjestelmästä saatavia tietoja tarvitaan myös ympäristölupapäätösten valmistelussa sekä paikallisen tai 
alueellisen ympäristön tilan seurannassa. Tiedot raportoidaan edelleen kansallisiin ja kansainvälisiin 
rekistereihin. 
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VAHTI-tietojärjestelmä koostuu Windows NT -työasemilla käytettävästä asiakasohjelmistosta, SQL 
Server -tietokantapalvelimella olevista tietokannoista sekä asiakasohjelmaa ja tietokantapalvelinta 
yhdistävistä tietoliikennepalveluista. Asiakasohjelman lisäksi VAHTI-tietojärjestelmän tiedoista voidaan 
tuottaa www-sivuina toteutettuja raportteja. Työaseman ja tietokonepalvelimen tietoliikenteessä 
käytetään ympäristöhallinnon tietoliikenneverkkoa. Asiakasohjelmassa käytetään ODBC-rajapinnan 
avulla SQL Serveri -palveluita. Raportointi on toteutettu www-sivuina Microsoftin Internet Information 
Server (IIS)/ Active Server Pages (ASP) -tekniikalla. Raporttien grafiikka on toteutettu ChartAsp-ohjel-
mistolla. 

VAHTI-tietojen keruu ja käyttö on integroitu järjestelmää käyttävien tarkastajien päivittäiseen työhön. 
Täten järjestelmään tallennetaan tietoja jatkuvasti ja tallennus on hajautettu järjestelmän käyttäjille. 
Järjestelmän ylläpidosta vastavaat käyttäjät vastaavat sen tietosisällöstä. 

VAHTI-tietojärjestelmän hallinnollinen vastuu sekäjärjestelmän ylläpito ja toteuttamisvastuu on 
Länsi-Suomen ympäristökeskuksella, jossa tehtävistä vastaavat projektipäällikkö sekä kaksi 
sovelluskehittäjää. Lisäksi järjestelmän ylläpitoon osallistuvat aluekeskuksiin nimetyt yhdyshenkilöt sekä 
aluekeskusten tekniset ATK-henkilöt. Järjestelmän kehittämisestä ja käyttäjien koulutuksesta vastaa 
YM:n asettama työryhmä. 

VAHTI järjestelmällä on tällä hetkellä kaikkiaan noin 150 ylläpitäjäkäyttäjää ja noin 350 raporttikäyttä-
jää. VAHTI järjestelmää ollaan laajentamassa kuntien ja ympäristölupavelvollisten laitosten käyttöön 
extranet-verkon kautta. Nämä käyttäjät toimivat jatkossa sekä tietojen tuottajina että käyttäjinä. 

VAHTI-tietojärjestelmä sisältää polttoaine- ja päästötiedot kattiloittain/prosesseittain vuodesta 1987 
lähtien. Ympäristölupavelvollisten laitosten päästötiedot ovat kattavia seuravista vuosista alkaen: 

Rikkidioksidi 1987 
Typen oksidit 1987 
Hiukkaset 1987 
Raskasmetallit 1996 
VOC-päästöt 1996 
Hiilidioksidi 1996 

VAHTI sisältää laitoskohtaisia päästötietoja myös muilta vuosilta ja myös muita päästötietoja sekä 
energian tuotantotietoja. Lisäksi VAHTI :iin on kerätty valvonnan kannalta oleelliset tiedot 
lupavelvollisten laitosten polttoprosesseista ja niihin liittyvistä erotinlaitteista. 

Ilmapäästöihin liittyvät tehtävät 

Taulukko 2. Ilmapäästöihin liittyvät tehtävät alueellisissa ympäristökeskuksissa 

Valvonta Oman alueen laitosten valvonta 

Valistus, Oman alueen ilmansuojelutilanteen seuranta, neuvonta, ohjaus 
ohjaus 

Raportointi • EU: LCP (Large Combustion Plants) - tehtävä siirtyy SYKEltä alueellisille ympäristökeskuksille 
• EU: IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) - ei raportoitu aiemmin, ensimmäinen 

raportointi vuonna 2003 vuoden 2001 tietojen osalta 



2.1.5 Suomen ympäristökeskus 

Ympäristökuormitusyksikkö (YK) 

Ilmapäästöjen inventointi 

• Jätteiden ja jätevesien käsittelyn kasvihuonekaasupäästöt: SYKE/YKssa lasketaan valtakunnalliset 
jätteiden ja jätevesien käsittelyn kasvihuonekaasupäästöt IPCC:n ohjeiden ja niihin VTT:llä 
kehitettyjen päästökerroin- ja menetelmäsovellutusten mukaisesti. Lähtötietoina käytetään pääasiassa 
VAHTI-tietojärjestelmästä saatavia tietoja. 

• Raskasmetallipäästöjen laskenta: SYKE/YKssa on laskettu valtakunnalliset raskasmetallipäästöt 
vuosille 1990-97. Päästökertoimia määritettäessä on lähtötietoina on käytetty VAHTIn polttoaine-
ja päästötietoja, VTT/Kemiantekniikan tietokannasta kerättyjä mittauksiin perustuvia pitoisuus- ja 
päästökerrointietoja sekä Tilastokeskuksen energiatilastoja. 

Ilmapäästöihin liittyvät tehtävät SYKE/YK:ssa 

Taulukko 3. Ilmapäästöihin liittyvät nykyiset tehtävät SYKEn ympäristökuormitusyksikössä (31.12.1999) 

äsjui 

Asiantuntija- Parhaan käyttökelpoisen tekniikan seurannasta, arvioinnista ja siihen liittyvästä tiedottamisesta 
laitos huolehtiminen (sisältäen myös päästötarkkailun) 

Kansallinen • Suomen ilmapäästöjen kansallinen yhteyskeskus EEA:n suuntaan (National Focal Point, NFP) 
yhteyskeskus/ • Suomen ilmapäästöjen johtava kansallinen asiantuntijalaitos EEA:n suuntaan (National Reference 
asiantuntija Centre, NRC) 

. UNE-ECE CLRTAP-raportoinnin kansallinen asiantuntija ilmapäästöjen suhteen 

Raportoinnit Osallistuminen seuraavien kansainvälisten raportointien päästölaskentaan/raportoinnin kokoamiseen 
. UN UNEP/WMO Intergovernmental Panel on Climate Change ( kansainvälinen ilmastosopimus) 
. UN-ECE CLRTAP (kaukokulkeutumissopimus) ja EMEP 
• EU Large Combustion Plants (suuret polttolaitokset) 
• Monitoring mechanism of Community CO, and other greenhouse gas emissions 
. EEA (Euroopan ympäristökeskus) CORINAIR-päästöinventaario 
• OSPARCOM 
• HELCOM 

Kemikaaliyksikkö (KEM) 

Ilmapäästöjen inventointiin liittyvät tehtävät 

SYKEn kemikaaliyksikkö on otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun EY-asetuksen mukainen 
toimivaltainen viranomainen Suomessa ja seuraa ko. aineiden käyttöä (sen vähentämistä ja lopettamista). 
Otsonikerrosta heikentäviä aineita ovat halonit, CFC-yhdisteet, hiilitetrakloridi, HCFC-yhdisteet ja 
metyylibromidi. 

SYKEn kemikaaliyksikössä on kehitetty vuoden 1999 aikana IPCC-ohjeistoon perustuva uusia 
kasvihuonekaasuja (HFC- ja PFC-yhdisteet sekä SF6) koskeva tietojen keräys- ja päästöjen 
laskentajärjestelmä. Lähtötiedot kerätään suoraan yrityksiltäja toimialajärjestöiltä sekä tieteellisistä 
julkaisuista. 
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SYKEn kemikaaliyksikössä kootaan tietoja haitallisten aineiden käyttömääristä ja arvioidaan 
riskinarvioiden yhteydessä niiden päästöjä ympäristöön (torjunta- ja suojausaineet, biosidiset valmisteet 
sekä teollisuuskemikaalit). 

Taulukko 4. Ilmapäästöihin liittyvät tehtävät SYKEn kemikaaliyksikössä 

Otsoni 	I Otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun asetuksen mukainen viranomainen 

Haitalliset 	Haitallisten aineiden kulutuksen seuranta ja riskinarviointi 
aineet 

Päästöarviot I Osallistuminen YM:n kasvihuonekaasutyöryhmän työhön 
(HFC-, PFC- ja SF6 -yhdisteiden päästölaskenta) 

Raportoinnit j Montrealin pöytäkirjaja EU:n asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista 

Ympäristövaikutusyksikkö (YV) 

Ilmansuojeluun liittyvät tehtävät 

SYKEn ympäristövaikutusyksikkö tuottaa tietoa ilmapäästöjen arvioi kriittisiä kuormituksia 
happamoittavalle ja rehevöittävälle ilmalaskeumalle sekä päästöjen vähennystarpeita. Ympäristövaiku-
tusyksikkö huolehtii myös ilmanlaatua koskevan tiedon välittämisestä. 

Taulukko 5. Ilmansuojeluun liittyvät tehtävät SYKEn ympäristövaikutusyksikössä 

Kriittiset Kriittisten kynnystasojen (happamoituminen, rehevöityminen) ja päästöjen vähentämistarpeiden 
kuormitukset arviointi (SO2, NON, NH3, VOC, HM, POP) 

Raportoinnit Raportoinnit UN-ECE:lle 
CCE: kriittiset kynnystasot, maaraportti 

ilmastosopimus: SYKE on yhdennetyn ympäristön seuranta-aineiston kansainvälinen 
datakeskus + pintavesien seurantatiedot Norjan data-keskukselle 

Ympäristön raskasmetalli- ja POP-pitoisuuksien seuranta 

Ilmanlaatu Ilmantaatua koskevan tiedon välitys 

2.1.6 Metsäntutkimuslaitos 

Metsäntutkimuslaitos (METLA) on kehittänyt laskentamallin Suomen maankäytön muutosten ja 
metsätalouden hiilidioksidipäästöj en ja -nieluj en laskentaan mm. YM:n kasvihuonekaasutyöryhmän 
tarpeisiin. Lähtötietoina käytetään METLAn omien tietojen lisäksi teollisuudesta ja maatiloilta kerättyjä 
tietoja. 



2.1.7 Muut ilmapäästötietoja tai laskennan lähtötietoja tuottavat tahot 
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Suomen Kuntaliitto: 

Liikenteen tilastotietoja 

Tilastojaja yhteenvetoja, otantakyselyjä 

Karjantarkkailutilastot, erillisselvityksiä 

Tilastotietoja 

Erillisselvityksiä, lähtötietoja, menetelmiä ja 
päästökertoimia 

Kuntafakta: kun Iittaisia ja muita alueittaisia tilasto-
tietoja, Pienet lämpölaitokset julkaisu 

Sähkötilasto (ent. sähkölaitostilasto) 

Kaukolämpötilasto 

Rakennustietokanta 

Tuonti- ja vientitilastot 

Energia-alan keskusliitto FINERGY 
Metsäteollisuus ry. 
Sähköenergialiitto 
Metalliteollisuuden keskusliitto 
Sähkö- ja energiateollisuusliitto 
Teknisen kaupan liitto 
Muoviteollisuusliitto 
Kemianteollisuus ry. 
Teknokemian yhdistys 

Yhdyskuntien vesi- ja viemärilaitosrekisteri 

EEA (Euroopan ympäristökeskus): 
CORINAIR-laskentamallit ja -päästökertoimet 

UNFCCC (i lmastosopimus): kasvihuonekaasujen 
laskentaohjeet ja oletuskertoimet 

Liikenneministeriö ja Tielaitos: 

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) 
tietokeskus (TIKE): 

Maaseutukeskusten liitto (MKL): 

Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto r.y. 
(MTK): 

Maatalouden tutkimuskeskus (MTT): 

Adato Energia Oy 

Suomen kaukolämpö ry. 

Tilastokeskus 

Tullihallitus 

Teollisuuden toimialajärjestöjen tilastot 

Suomen ympäristökeskus 

Kansainvälisten raportointien 
laskentamallit ja päästökertoimet 
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2.2 SYKEIYK - nykyinen ilmapäästötietojen hallintajärjestelmä 

SYKE/YK on ylläpitänyt vuodesta 1996 lähtien ilmapäästötietojen laskentajärjestelmää (Suomen 
ilmapäästöt ja skenaariot, SIPS), joka koostuu päästö- ja lähtötietoja sisältävistä tiedostoista ja 
kokonaispäästöjen arviointityökalusta. Laskentajärjestelmän käyttää luvussa 2.1 mainittujen tahojen 
tuottamia lähtötietoj a. Järj estelmän avulla voidaan tuottaa päästötietoj a erilaisin j aotuksin sekä 
kansainvälisten ja kansallisten raportointien että ympäristöhallinnon tietotarpeisiin. Järjestelmä sisältää 
tietoja vuodesta 1990 lähtien. 

SIPS järjestelmä sisältää seuraavat tiedot: 

• pistelähteiden tunnistetiedot, polttoaineiden kulutustiedot, päästökertoimet sekä päästötiedot 
VAHTIsta 

• alueellisten hajapäästöjen laskemisessa tarvittavat lähtötiedot (mm. päästökertoimet sekä 
erilaisia lukumäärä- ja käyttömäärätietoja ml. polttoaineenkulutustiedot) 

• luokitustietoja 
• seuraavien yhdisteiden kokonaispäästöt: S°2, NON, NH3, raskasmetallit, NMVOC, CO2, 

hiukkaset, CH4, CO, N20 ja POP 

Laskentajärjestelmän käyttämät lähtötiedot kuten myös järjestelmän tuottamat laskentatulokset on 
tallennettu MSAccess-tietokantaan ja Excel-taulukoihin. Laskenta on pääosin toteutettu MSAccess- ja 
Excel -ohjelmien toimintojen avulla. Kuvassa 4 on esitetty esimerkkinä rikin- ja typenoksidipäästöjen 
laskentakaavio. 
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Kuva 4. Rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöjen laskenta 



Nykyjärjestelmän kehittämistarpeet: 

Nykyinen toteutustapa ei tue yhteiskäyttöä. 

2 	Nykyisessä järjestelmässä tietojen yhdistely on työlästä. 

3 	Järjestelmä ei ole dokumentoitu eikä sen käyttöä ja ylläpitoa ohjeistettu. 

4 	Tietotarpeet ovat kasvaneet ja tulevat edelleen kasvamaan. 

Yhteistyön järjestämistä eri tiedontuottajatahojen välillä ei ole saatu ratkaistua. 

6 	Resurssointi ei ole ollut riittävä järjestelmän kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. 
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3 	KEHITYSTARPEET 

3.1 	Nykyisen hajautetun järjestelmän kehittämistarpeet 

Ilmapäästötietojen ja niiden laskennan lähtötietojen tuottamiseen Suomessa osallistuvat useat eri tahot, 
ks. luku 2. 

Kattavuus 	Eri tahojen tuottama ilmapäästötieto on osin päällekäistä, osittain tiedon tuottamisessa 
on myös katvealueita. Saatavilla olevan tiedon kattavuus vaihtelee sekä yhdiste- että 
toimialakohtaisesti kuin myös aikasarjoissa (taulukko 6). 

Taulukko 6. Ilmapäästötietojen kattavuus ja järjestelmien väliset yhteydet 

Sektorikohtaisesti tuotettujen tietojen käsittely ja yhdistely: 

Energia 	 Tilastokeskus/ILMARI: Polttoaimeperäiset päästöt: Tilastokeskus käyttää VAHTIn 
polttoaineenkulutustietoja sekä omia polttoaineen käyttö -kyselyjänsä, VAHTIn 
päästötietoja (SO,, NO,,, PM) sekä LIPASTOn tietoja liikenteen osalta. ILMARI tuottaa 
laskennallisesti polttoaineperäiset N20-ja CH,-päästötiedot 

Liikenne 	 VTT/LIPASTO. (Huom. Tietyissä raportoinneissa päästölähdemäärittely estää LIPASTOn 
käytön - SYKE ja Tilastokeskus laskevat näissä tapauksissa päästöt itse.) 

Kaikki sektorit 	SYKE on käyttänyt päästöinventaariossaan VAHTIin tallennettuja SO2-, NON-, CO- ja 
PM- päästötietoja. CO2-, CH4- ja N20- sekä osittain myös HM -päästöt on tuotettu 
laskennallisesti SYKEssä. 

Aikasarjat: 

VAHTI 	 S°2, NO;,, PM vuodesta 1987; HM, VOC, CO, vuodesta 1996. Muiden yhdisteiden 
osalta tietojen kattavuus vaihtelee (tallennusvuodet 1987-1999), ks. tarkemmin liite 2. 

SYKE/YK 	Päästöinventaariot kaikille yhdisteilleja lähteille koko 1990-luku, myös kunnittain 
Tilastokeskus 	Päästöarvioita 1970-luvulta (802, NO,, hiukkaset), aikasarjat vuodesta 1992. 
MMM/TIKE 	Tilastotietoa 1950-luvulta 

Erillisselvitykset: 

VTT 	 NMVOC-yhdisteiden päästöarviot vuosilta 1988,1993 ja 1996 
Maatalouden päästöarviot vuodelta 1998 

Seuraavia päästötietoja ei ole saatavilla: 

Suomen lähialueiden  päästöt 

Uudet 	Nykyinen järjestelmä ei kykene vastaamaan joustavasti uusiin ja muuttuviin tietotarpei- 
tarpeet 	siin, vaan käytännössä joudutaan perustamaan erillisiä työryhmiä tai teettämään 

selvityksiä. Jatkossa tarve mm. erilaisista toiminnoista (aktiviteeteista) syntyvien 
päästöjen arvioinnille tulee kasvamaan. Kattavaa ja yhtenäistä järjestelmää ilmapäästöi-
hin liittyvistä tekniikka- ja kustannustiedoista ei ole olemassa. Päästökertoimet ovat 
osittain vanhentuneita mm. NOR, CH4- ja N20 -yhdisteiden osalta. 

Harmoni- 	Päästöarvioiden eroavaisuudet johtuvat käytettyjen menetelmien ja yhdiste- tai 
sointitarve 	päästölähderajausten ohella mm. kunkin tahon käytettävissä olevista tietolähteistä. Eri 

tahojen tekemät korjaukset lähtötietoihin tai aikasarjoihin eivät useinkaan välity toisille. 
Raportoinneissa ei ole voitu käyttää johdonmukaisesti tietyn tiedontuottajatahon 

päästötietoja johtuen raportointikohtaisten laskentamenetelmäohjeiden tai toimialaraj aus-
ten eroavaisuuksista tai puuttuvista yhdistekohtaisista päästötiedoista. Menetelmien 
harmonisointi ja tiedon tuottamisen vastuutahoista sopiminen selkeyttäisi tilannetta. 
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Raportoinnit edellyttävät aikasarjoja ja niiden vertailtavuutta. Tämä puolestaan edellyttää 
tiettyäjatkuvuutta arviointimenetelmienja lähtötietojen käytössä. Eri raportointeja ei 
kuitenkaan tulla saamaan täysin yhteismitallisiksi johtuen kullekin raportoinnille 
ominaisista päästölähde- tai yhdisteryhmärajauksista. Käytettävien lähtötietojen osalta 
tilannetta voidaan kuitenkin parantaa huomattavasti. 

Tiettyjen yhdisteryhmien kohdalla yhdisteiden luokittelukriteerit vaihtelevat. Tällaisia 
summayhdisteitä ovat esim. rikin- ja typenoksidien päästöt sekä NMVOC-yhdisteet. 

Tiedon 	Maassamme ei ole tällä hetkellä kattavaa ilmapäästötietojärjestelmää ympäristöhallinnon 
saatavuus 	sisäisten tai ulkopuolisten käyttäjien tarpeita varten (liite 1). 

Raportoinnit Kansainväliset ilmapäästöraportoinnit ovat YM:n vastuulla. Raportointien valmisteluun 
osallistuvien tahojen työnjako on osin selvittämättä. Vastuutahot on kerätty raportointi-
kohtaisesti luvun 3.2 taulukkoon 8. 

3.2 	Raportoinnit nykytilanteessa sekä tavoitetilan mukaisessa uudessa järjestelmässä 

Kansainvälisiin raportointeihin osallistuvat useat eri tahot sekä lähtötietojen tuottajina, laskennan 
suorittajina, päästötietojen kokoajina että raportoijina. Taulukkoon 8 on koottu raportointikohtaiset tiedot 
sekä nykyisen hajautetun käytännön mukaisesti että tilanteessa, jossa tässä esitutkimuksessa ehdotettava 
uusi järjestelmä on käytettävissä. Uusi järjestelmä tulee kattamaan kaikkien ympäristöhallinnon 
raportointivelvoitteiden tarpeet. Yhdistekohtaiset raportointivelvoitteet vaihtelevat eri raportoinneissa 
yhdisteryhmien sisällä ja ne on eritelty liitteessä 2. 

YM vastaa kansainvälisistä päästöraportoinneista. Näistä UNFCCC:n kasvihuonekaasuraportointi on 
muodostumassa keskeiseksi myös muiden päästöraportointien suhteen. Siihen tulevaisuudessa 
kytkeytyvät päästökaupat edellyttävät uudenlaista datan luotettavuustasoa, jonka takaamiseksi kehitteillä 
oleviin UNFCCC:n menetelmiin viitataan yleistyvässä määrin myös muissa raportoinneissa (Good 
Practice Guidance and Uncertainty management in National Greenhouse Gas Inventories). Muiden 
kansainvälisten raportointien ja muiden kuin kasvihuonekaasupäästötietojen tasosta tulee huolehtia 
maassamme yhtenäisillä menetelmillä. 
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Taulukko 8. Kansainväliset ilmapäästöraportoinnit niihin liittyvine tietojen 
tuottamis- ja raportointitehtävineen 

Tilanne 31.12.1999 Tavoitetila 
Raportointi Raportoitavat Käytet- 

Lasken- Raportoin- Viralli- Lasken- Raportoin- Virallinen päästöt ty luo- 
kitus taas nin kokoaja nen taan nin kokoaja raportoija 

osallistu- raportoij osallistu- taho 
vat a-taho vat 

EUROSTAT CO2, CO, CH4, CFC:t, OECD! TK/AYK + TK TK TK/AYK:t TK TK 
NMVOC, NO„ Pb, PM, NACE muut + muut 

SO, 
EEA CO2, CO, CH„ HM, SNAP SY- SYKE SYKE SY- SYKE SYKE 
CORINAIR NMVOC, NO„ NH3, KE/AYK + KE/AYK:t 

POP, SO2  muut + muut 
IPPC- Al, asbesti, CO,, CO, NOSE-P AYK:t AYK:t YM 
direktiivi CH4, CI-yhd., F-yhd., EWC - - - 
EPER C,,H6, klooratut org. yhd, 

HCN, HCI, HF, HFC, 
HM, NH3, N20, NMVO- 
C,NO„ PAH, PCF, PM,0, 
SF6, PCDF, TCDD, S02  

LCP-direktiivi SOB, NO,, PM oma - - - (AYK:t/ (AYK:t) YM 
SYKE) 

VOC -direktiivi NMVOC oma - - - (SYKE/ (SYKE) YM 
AYK:t) 

Ongelmajätteiden CO, HCI, HF, HM, PM, oma - - - (SYKE/ (SYKE/ YM 
poltto -direktiivi PCDD+PCDF, S02, AYK:t) AYK:t) 
(1. raportoimti 2003) TOC 

Jätteenpoltto- CO, CO2, HCI, HF, HM, oma - - - (SYKE/ (SYKE/ YM 
direktiivi PM, NO„ S02, AYK:t) AYK:t) 
(ei raportoitu vielä) PCDD+PCDF, TOC 

EU CO, CO2, CO, CH,, CFC, IPCC/ METLA, TK (1) YM METLA, SYKE YM 
Monitoring HFC, NMVOC N20, CRF MTT, MTT, 
Mechanism NO„ PCF, SF6, SO, SYKE, SYKE, 
(inventaariot) TK, VTT TK, VTT 

FCCC CO,, CO, CH4, CFC, IPCC/ METLA, TK (2) YM METLA, SYKE YM 
HFC, NMVOC N20, CRF MTT, MTT, 
NO„ PCF, SF6, SO, SYKE, SYKE, 

TK, VTT TK, VTT 
ECE CH4, CO2, CO, HM, SNAP SYKE/ SYKE YM SYKE/ SYKE YM 
EMEP NH3, NO„ NMVOC, AYK:t + AYK + 
LRTAP POP, SOr  muut muut 

Montreal CFC:t, halonit, CC!„ oma SYKE SYKE YM SYKE SYKE YM 
Protocol CZH,CI,, HBFC, HCFC 

sai a; Rc 

HELCOM NO,,, SOr  oma AYK:t AYK:t YM AYK:t AYK:t YM 
SYKE SYKE SYKE SYKE 

PARCOM NON, SOS , PM oma AYK:t AYK:t YM AYK:t AYK:t YM 
SYKE SYKE SYKE SYKE 

IEA polttoaineperäiset oma IEA (3) IEA LEA IEA (3) lEA IEA 
CO2-0"t 

OECD CO2, CO, CH,. CFC, ha- OECD! TK TK TK TK TK TK 
Ionit, SO, NO,,, Pb, PM, NACE 

SO, 
NAMEA SO.r  NO„ NH;, NMVOC, NACE TKISYKE TK TK TKJSYKE TK TK 

CO, CO2, CH,, N20, + muut + muut 
CFC 

WEC SOr  CH,, NON, SOr  oma TK. TK. TK TK TK. TK 

(I) Raportointi käsitti CRF-yhteenvetotaulut, 
(2) IPCC-yhteenvetotaulut ja saatavissa olevat menetelmäkuvaukset, 
(3) Pohjautuu energiataseeseen, jonka tiedot toimittaa Tilastokeskus (TK) 



22 

4 TAVOITETILA 

4.1 Uusi järjestelmä 

Kattavuus 	Järjestelmä tuottaa valtakunnallisesti kattavat tiedot kokonaispäästöistä ilmaan 
uudet 	 päästölähde- ja yhdisteryhmittäin. 

Joustavuus, 	Nykyisiin, uusiin ja muuttuviin tietotarpeisiin voidaan uuden järjestelmän avulla 
tietotarpeet 	vastata ilman erillisselvityksiä tai työryhmiä. Perustiedot ovat sellaisessa 

muodossa, että tietoa voidaan hakea erilaisilla ryhmittelyillä ja raportointikohtaisil-
la ohjeilla. Järjestelmään tallennetaan myös ns. aktiviteettitietoa. 

Harmonisointi 	Kehitetään ja ylläpidetään päästöjen laskennassa tarvittavaa tietoa (mm. 
laskentamenetelmät ja päästökertoimet); tieto kaikkien saataville. 

Tietotarpeiden 	Järjestelmä vastaa ympäristöhallinnon tietotarpeiden lisäksi myös muiden viran- 
täyttäminen 	omaisten, kansalaisten, median, etujärjestöjen, tutkimus- ja koulutuslaitosten sekä 

teollisuuden ilmapäästöja koskeviin tietotarpeisiin. 

Raportoinnit 	Kaikki kansainvälisesti sovitut raportoinnit hoidetaan aikataulun mukaisesti. 

Laadun- 	 Järjestelmää ylläpidetään, tietosisältö päivitetään ja laskentamenetelmät dokumen- 
varmistus 	toidaan laatujärjestelmän mukaisesti. 

Vastuiden 	Päästöjen arviointiinja tietojen ylläpitoon osallistuvien tahojen työnjakoa 
selventäminen 	selvennetään ja dokumentoidaan niin, että kansallinen järjestelmä voidaan esittää 

ulkopuolisissa tutkinnoissa ja tarkastuksissa (ml. LNFCCC). 

4.2 Tiedon tuottamisen työnjako 

4.2.1 Ympäristöhallinto 

SYKE yhdessä alueellisten ympäristökeskusten kanssa ylläpitää ympäristönsuojelulain mukaista 
ympäristönsuojelun tietojärjestelmää. Osa-alueita koskeva päästötieto tuotetaan perinteisesti eri 
asiantuntijaorganisaatioissa (ks. taulukko 10). Ilmapäästöihin liittyvien tietojen osalta työnjako 
ympäristöhallinnon sisällä on seuraava: 

Suomen ympäristökeskus 

• huolehtii kokonaispäästöjen laskennassa käytettävien päästö- ja lähtötietojen kokoamisesta sekä 
niiden arvioinnista, tarkistamisesta ja päivityksistä tarpeellisilta osin 

• kokoaa ilmapäästötietojärjestelmään valtakunnalliset kokonaispäästötiedot 
• huolehtii kokonaispäästötiedon kattavuudesta ja jatkuvuudesta sekä laskee niiden sektoreiden tai 

yhdisteiden kokonaispäästöt, joilla ei ole erikseen nimettyä vastuutahoa (ks. taulukko 9) 
• varautuu uusien tietotarpeiden täyttämiseen (aktiviteettitietokanta) 
• kehittääja ylläpitää päästökertoimia, laskentamenetelmiäja päästöjen luotettavuuden arviointia 

koskevaa tietoa 
• tiedonjakaminen ympäristöhallinnon sisäisten ja ulkopuolisten kohderyhmien tarpeita vastaavasti 
• kansainväliset ilmapäästöraportoinnit 
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Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat lupavelvollisten laitosten päästötietojen keräämisestä ja 
tallentamisesta VAHTI-tietojärjestelmään ja vastaavat näiden tietojen oikeellisuudesta. Jatkossa VAHTI 
tulee sisältämään myös kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten luvittamat laitokset. Ympäristöhallinnon 
sisällä selvitetään sellaisen lupa- ja ilmoitusvelvollisilta laitoksilta kerättävien tietojen tallennusta ja 
käyttöä, joita ei tallenneta VAHTIin. 

Ympäristöministeriön vastuulla on ympäristönsuojelun yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen sisältäen 
kansallisen lainsäädännön, kansainvälisen lainsäädännön kehittämiseen osallistumisen ml. vastuun 
kansainvälisistä ilmapä.ästöraportoinneista (YSL 20 §). 

Ympäristöhallinnon käytettävissä olevat tiedot 

Päästölähteet: 

• Kaikki päästöt kaikista päästölähteistä (aikasarjat 1990-1999) 
• Maatalouden NH3-päästöt (aikasarjat 1990, 1995, 1997-1998, historiatietoja 1950-luvulta lähtien) 
• SOX-, NOR-, ja HM-päästöjen laskentajärjestelmä (kaikki päästölähteet) 
• NMVOC- ja POP-yhdisteiden laskentajäijestelmä (kaikki lähteet) kehitetään vuosina 2000-2001 
• Haitallisten aineiden käyttömäärät ja arviot niiden päästöistä ympäristöön (torjunta- ja 

suojausaineet, biosidiset valmisteet, teollisuuskemikaalit) 

Päästökertoimet: 

• SYKEn ja VTT/KEM laskemat päästökertoimet raskasmetalleille, joita ei ole mitattu (1997) 
• SYKEn laskemat päästökertoimet maatalouden animoniakkipäästöille (1998) 
• NMVOC- ja POP -yhdisteiden osalta kehitystyötä SYKEssä tehdään vuosina 2000-2001 
• Laitoskohtaiset laskennalliset päästökertoimet voidaan myös usein korvata VAHTIsta saatavalla 

mittauksiin perustuvalla päästötiedolla (laitoksia ja tulevaisuudessa myös esim. kaatopaikkoja). 
• Osa kansallisesti käytettävistä päästökertoimista on vanhentuneita. Tavoitteena on jatkossa 

päivittää vuosittain päästökertoimet (osa kansallisesti käytetyistä päästökertoimista mm. 
energiantuotannon osalta vanhentuneita). 

Ympäristöhallinnon asiantuntemus: 

SYKE 
. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) seuranta, arviointi ja tiedottaminen 
• EU:n IPPC BAT -työn National Focal Point, kansallisten BAT-toimialaryhmien työn 

koordinointi 
• Tarkkailujärjestelmien ja tiedontuotantoketjun asiantuntemus 

(kotimainen ja EU IPPC BAT -työ) 
• Happamoitumisen ja rehevöitymisen skenaarioiden kokonaisarviointimalli 
• 03-kerrosta heikentävistä aineista annetun EY-asetuksen toimivaltainen viranomainen 
• Laskentamallien ja päästökertoimien kehitystyö 

Alueelliset ympäristökeskukset 
• Ympäristökeskusten valvojilla on alueensa teollisuuslaitosten erityisasiantuntemus ja heidän 

tehtäviinsä kuuluu myös päästöjen luotettavuusarviointi. Valvojat osallistuvat myös EU:n BREF-
valmistelutyöhön. 
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Taulukko 9. Tavoitetilan mukaiset ilmapäästöihin liittyvät tehtävät SYKEn ympäristökuormitusyksikössä 

— 	 - ----- 

r: 

Inventaariot Ilmapäästötietojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen, yhteistyö muiden alan tahojen kanssa, päästö- ja 
lähtötietojen kokoaminen 

Päästöarviot Laskentajärjestelmien kehittäminen eri päästökomponenteille (vuosina 2000-2001 mm. GHG-, POP-, 
ja NMVOC-yhdisteille) 

Tekniikan Ilmapäästöjen ja niiden rajoitus- ja mittaustekniikoiden arviointi valtakunnallisesti. BAT-tekniikan 
seuranta seuraaminen ja siitä tiedottaminen. Asiantuntija-avun antaminen, neuvonta ja tiedon jakaminen, 

selvitykset ja tutkimukset. SYKE/YK on EU:n IPPC-direktiiviin liittyvän BAT-työn kansallinen 
yhteyskeskus (National Focal Point, NFP) 

Tiedon jako Ympäristöhallinnon sisäisten ja ulkopuolisten kohderyhmien tietotarpeiden täyttäminen 

Raportoinnit Seuraavien kansainvälisten raportointien päästölaskenta ja/tai raportoinnin kokoaminen 
• UN UNEP/WMO Intergovernmental Panel on Climate Change (kansainvälinen ilmastosopi- 

mus) 
• UN-ECE CLRTAP (kaukokulkeutumissopimus) ja EMEP 
• EU Large Combustion Plants (suuret polttolaitokset) 
• Monitoring mechanism of Community CO, and other greenhouse gas emissions 
• EEA (Euroopan ympäristökeskus) CORINAIR-päästöinventaario 
• OSPARCOM 
• HELCOM 

Kansallinen • SYKE/YK on Suomen ilmapäästöjen kansallinen yhteyskeskus EEA:lle (National Focal Point, 
yhteyskes- NFP) 
kus/ asian- • SYKE on Suomen ilmapäästöjen johtava kansallinen asiantuntijalaitos EEA:lle (National 
tuntija Reference Centre, NRC) 

• SYKE/YK on CLRTAP-raportoinnin kansallinen asiantuntija ilmapäästöjen osalta 

Harmoni- Ilmapäästöjen arviointimenetelmien yhtenäistäminen, yhteistyö muiden alan tahojen kanssa 
sointi 

4.2.2 Yhteistyökumppanit 

Suomen ilmapäästöjen laskentaan sekä laskennassa käytettävien lähtötietojen tuottamiseen osallistuvat 
useat eri tahot. Käytännössä eri tahot käyttävät usein toistensa tuottamia tietoja oman laskentansa 
lähtötietoina. Taulukkoon 10 on nimetty sektorikohtaisten tietojen tuottajat sen mukaan, miten näillä 
tahoilla on ko. sektoriin liittyvää erityisasiantuntemustaja/tai ne arvioivat ko. sektorin päästöjä. Tiedon 
tuottajat on esitetty tarkemmin luvussa 2. 

Taulukko 10. 	Ilmapäästötietojen tuottajat 

Päästölähdesektori Tiedon tuottaja(t) Laskenta-/tietojärjestelmä 

Energia (polttoaineperäiset päästöt) Tilastokeskus, AYK:t, SYKE ILMARI, VAHTI 
Teollisuusprosessit AYK:t, SYKE VAHTI 
Liikenne VTT/Yhdyskuntatekniikka LIPASTO 
Jätteiden ja jätevesien käsittely SYKE VAHTI 
Maan käytön muutoksetja metsätalous METLA, MYT 
Maatalous MYT, SYKE 
Aineiden käyttö, varastointi, eril. toiminnot SYKE 
Pien- ja hajapäästöt, alueelliset päästöt SYKE 
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Päästöjen arviointiin osallistuvien tahojen työnjakoa selvennetään ja se dokumentoidaan siten, että kan-
sallinen järjestelmä voidaan esittää myös ulkopuolisissa tutkinnoissa ja tarkastuksissa. Vastuista 
sopimisella voidaan vähentää päällekkäistä työtä ja vapauttaa voimavaroja inventaarioidenja 
lähtötietojen laadun parantamiseen. SYKE toimii tietoja kokoavana ja jakavana organisaationa siten, että 
kutakin osa-aluetta koskevan tiedon varsinainen tuottajataho tuodaan selkeästi ja yksiselitteisesti julki 
(kuva 5). 

:=; -• 	jako 	 - 
Raportointi 

Ympäristönsuojelun 
tietojärjestelmä 

YLMAPÄÄ.S TIT ÖTIEDc':C 

	

: YK.~YKE/SP,t° esk "~~ rr% 	
~ASroA Syd/y!C. keslcu 	yxa. T 

ieollisuusprosessit,.energfantåotanto, iikenne, aktiviteetft, pien- ja hajagåästöt, 
jätteet ja jätevedet;-maa- ja metsåtalous, Inorito 

Kuva 5. Ilmapäästötietojen kokoamisen järjestäminen 

Ilmapäästöjen arvioinnissa pyritään mahdollisimman hyvään ja rakentavaan yhteistyöhön muiden 
asiantuntija-organisaatioiden kanssa. MMM:lla, MTK:llaja METLA11a on maa- ja metsätaloussektorin 
päästölaskennan erityisasiantuntemusta. Muita yhteistyötahoja laskennan lähtötietojen ja osittain myös 
päästötietojen osalta ovat Tilastokeskus (energia- ja teollisuustuotantoa koskevat tilastot) ja VTT (liiken-
teen päästöt ja päästömittaustiedot). Yhteistyöneuvotteluissa sovittavia asioita on käsitelty luvussa 5.2. 

4.3 Tuotteet 

4.3.1 Päästötiedot 

Kehitettävä tietojärjestelmä palvelee ympäristöhallinnon lisäksi myös muita hallinnonaloja ja suurta 
yleisöä. Syksyllä 1999 tehdyn käyttäjäkyselyn tulokset on koottu liitteeseen 1. Ilmapäästötiedon käyttäjät 
kohderyhmän mukaisine tiedonvälitysmuotoineen on esitetty taulukossa 11. Järjestelmän tietosisältöä 
on kuvattu taulukossa 12 ja kuvassa 6. 

Taulukko 11. Ilmapäästötiedon käyttäjäryhmät ja tiedonvälitysmuoto 

Käyttäjäryhmät Tiedonvälitysmuoto 

1 	Kansaimväliset tietotarpeet imtennet + raportoinmit +julkaisut + erillisselvitykset 

2 	Ympäristöhallinto intranet +julkaisut + erillisselvitykset 

3 	Kunnat, valtion virastot, tutkimuslaitokset, muut yhteistyötahot extranet +julkaisut + erillisselvitykset 

4 	Muut tahot (esim.kansalaiset, media) intennet +julkaisut + erillisselvitykset (maksullisuus) 
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Ilmapäästötiedon tarve jakaantuu syksyllä 1999 tehdyn käyttäjäkyselyn perusteella taulukossa 12 esitetyn 
ryhmittelyn mukaisesti. Osa kyselyssä esille tulleesta tietotarpeesta on toteutettavissa nykyisten 
tietolähteiden perusteella suoraan (1), osa saadaan laskennan avulla (2) ja osassa tarvitaan selvityksiä (3). 
Muut toteuttajat: VAHTI = alueelliset ympäristökeskukset, TK = Tilastokeskus 

Taulukko 12. Ilmapäästötietoj ärj estelmän tietosisältöryhmät 

Alueellinen luokittelu: 	 päästölähteen koordinaattien mukaan (1) 
laitoksen koordinaattien mukaan (1) 
kunnan keskipisteeseen sijoitettuna (2) 
alueellisen ympäristökeskuksen alueelta (1) 
IPCC:n maankäyttöluokituksen mukaan (1,2,3) 
koko maa (1) 
Suomen lähialueet (3) 
NUTS-aluetasot (1) 
EMEP-ruutuihin sijoitettuina (2) 
SYKEn paikkatieto HERTAssa (1) 

Aktiviteetin mukainen luokittelu: 	NACE (ent. TOL) - toimialaluokittelu (1, 3) 
NOSE (Eurostat)- "IPPC"-prosessikoodit (1, 3) 
SNAP 1-3 (Eurostat) - toimialat, päästölähteet (1,2) 
IPCC-luokitus (1, 3) 
IPPC-direktiivin toimialat (1) 
VOC-direktiivi (3) 

Yhdisteen mukainen luokittelu: 	paikkatietoluokittelu (1) 
aktiviteettiluokittelu (3) 
yhdisteryhmittäin (1, 2, 3) 
kokonaispäästöt (2) 
ominaispäästöt (2, 3) 
pitoisuudet (3) 
keskiarvoina (3) 
raakadatana (1, 3) 
summataulukoina (2, 3) 
graafisesti (2, 3) 

Ympäristötiedon hallintajärjestelmän (Hertta) kautta voidaan hakea ilmapäästötietojärjestelmään 
tallennettuja tietoja (taulukko 12) erilaisilla ryhmittelyvaihtoehdoilla. Lisäksi Hertan kautta voidaan 
hakea ilmansuojelua koskevaa yleistietoa, kuten esim. lakeja ja asetuksia sekä päästöjen syntyä ja 
vaikutuksia tai ilmanlaatua koskevaa tietoa (kuvat 5 ja 6). 
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Kuva 6. Ilmapäästötietojärjestelmän rakenteen yleiskuvaus 

4.3.2 Laskentamenetelmät, lähtötiedot ja päästökertoimet 

Kansallisen harmonisoinnin edistämiseksi SYKE koordinoi ja osallistuu laskennan lähtötietoja koskevan 
tiedon sekä laskentamenetelmien ja päästökertoimien kehittämiseen sekä ylläpitää näitä tietoja kaikkien 
tarvitsijoiden saatavilla. 

Laskentamenetelmät lähtötietoineen dokumentoidaan ja arkistoidaan kansainvälisten raportointien 
edellyttämällä tavalla. 



5 TOTEUTUS 

5.1 	Ilmapäästötietojärjestelmän toteuttaminen 

Ilmapäästötietojäijestelmä ehdotetaan toteutettavaksi kaksivaiheisesti siten, että ensimmäisessä vaiheessa 
toteutetaan tietojenkeruu-, laskenta- ja raportointijärjestelmä ja toisessa vaiheessa ilmapäästötietojärjes-
telmän tuottamien laskenta- ja kokoomatulosten liittäminen osaksi ympäristötiedon hallintajärjestelmää 
sekä ympäristöhallinnon että ulkoisten asiakkaiden käyttöön. 

Vaihe 1: Tietojenkeruu-, laskenta- ja raportointijärjestelmä 

Tietojenkeruu-, laskenta- ja raportointijärjestelmää varten kehitetään tietojen siirto-, prosessointi- ja 
raportointirutiinit 1.4. - 31.12.2000 välisenä aikana siten, että toiminnot kattavat vuodet 1990 - 1998 noin 
10 yhdisteen kokonaispäästöjen osalta toimialoittain. Tämä vaihe koostuu seuraavista toimenpiteistä: 

• Perustietojen keruu ja tallennus: tarvittavat taulut siirretään tai luodaan SYKE/YK:n omista 
tiedostoista, VAHTI-tietoj ärj estelmästä sekä tarvittaessa muilta yhteistyötahoilta SQL Server 
-tietokantaan. Siirrettävien taulujen tietosisältö tarkistetaan ja tieto muokataan tarkoituksen 
mukaiseksi järjestelmän kannalta ottaen huomioon mahdollinen tietojen yhteiskäyttö hallinnon 
muiden tietojärjestelmien kanssa. 

• Toteutetaan tietojärjestelmän muokkaus- ja laskentaproseduurit. 
• Luodaan tiedonhaku- ja raportointirutiinit. 
• Dokumentoidaan järjestelmän rakenne, laskentarutiinit ja data siten, että järjestelmä voidaan 

tarvittaessa luoda uudelleen dokumentointia käyttäen. 

1.7.2000 alkaen laaditaan järjestelmän laajentamissuunnitelmaja ne pyritään toteuttamaan mahdollisim-
man pitkälle vuoden 2001 kesäkuun loppuun mennessä. 

Laajentaminen käsittää: 
• ensimmäisessä vaiheessa toteutettu järjestelmä täydennetään uusilla yhdisteillä (ks. erillisprojektit) 
• aktiviteettitietokannan perustietojen tallentaminen (alueellisten päästöjen laskemiseksi tarvittavia 

tuotanto-, käyttö-ja lukumäärä-, pinta-ala- yms. tietoja, päästökertoimia) 
• saatavilla olevien tekniikka- ja kustannustietojen tallentaminen 
• tietokannan ylläpidon järjestäminen (päivitys, dokumentointi, laatukäsikirja, käyttöopas) 

Vuosina 2000 - 2001 toteutetaan seuraavat erillisprojektit, jotka palvelevat suoraan tietojärjestelmän 
laajentamista: 

• Kasvihuonekaasutyöryhmän päästöinventaariot menetelmäkuvauksineen 1.1.2000 alkaen 
yhteistyössä YM:n kasvihuonekaasutyöryhmän kanssa. 

• NMVOC-yhdisteiden päästöinventaario 
• POP-yhdisteiden päästöinventaario 



Kuva 7. Ilmapäästötietojärjestelmän tiedonsiirto- ja käsittelykaavio 

Vaihe 2: Ilmapäästötietojärjestelmän tuottamien laskenta- ja kokoomatulosten liittäminen osaksi 
ympäristötiedon hallintajärjestelmää 

Ilmapäästötietojärjestelmän tuottamilla tiedoilla kokonaispäästöistä ilmaan on kysyntää sekä 
ympäristöhallinnon sisällä että hallinnon ulkoisten asiakkaiden taholta. Päästötiedot siirretään myös 
osaksi ympäristötiedon hallintajärjestelmän Hertan tietosisältöä. 

Tämän vaiheen toteutus ehdotetaan ajoitettavaksi vuodelle 2001. Vaihe toteutetaan tietohallinto-
ohjeiston mukaisesti normaalina tietojärjestelmäprojektina. Vaiheen atk-teknisestä toteutuksesta vastaa 
SYKEn atk-palveluyksikön Tietojärjestelmät-ryhmä. 

5.2 	Yhteistyön järjestäminen muiden ilmapäästötiedon tuottajien kanssa 

Järjestelmän joustavan toiminnan takaamiseksi on yhteistyötahojen kanssa käynnistettävä neuvottelut, 
jotta ilmapäästöjen laskennassa tarvittavat tiedot voidaan hankkia maksuttomasti tai kohtuullisin 
kustannuksin ympäristöhallinnon käyttöön. Neuvottelut käydään Tilastokeskuksen ja VTT:n 
tutkimusyksiköiden sekä myös muiden järjestelmän kannalta tarpeellisia lähtötietoja tuottavien tahojen 
kanssa. Neuvotteluissa käsitellään myös käytännön järjestelyjä ja menetelmiä sekä asiantuntemuksen 
vaihtoa. 

Ehdotetaan, että SYKE kehittää yhteistyömuotoja ilmapäästöjen laskentaan osallistuvien tai laskennassa 
käytettävien 1ähtötietojen tuottajien kanssa. Yhteistyöstä tulee sopia koskien ainakin seuraavia seikkoja: 

käytännön järjestelyt ja menetelmät, kuten esim. tiedon toimitusajankohta, jalostusaste, 
esitysmuoto ja ryhmittely 
luottamuksellisuus ja tiedon käytön määrittely 
mahdollinen maksuttomuus tai maksun kohtuullisuus 
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Neuvotteluja tarvitaan niiden tietolähteiden osalta, jotka eivät ole tällä hetkellä ympäristöhallinnon 
käytettävissä tarvittavalla tarkkuustasolla (*) tai joiden kanssa tulee sopia tiedon tuottamisesta (+): 

Päästötiedot 	LIPASTO(*), MTT(+), METLA (+), VTT/LIPASTO(* maksullisuus) 

Päästökertoimet 	VTT:n asiantuntemus/ tutkimusaineistot (*), ÅA, LTKK 
Tuotanto/kulutus 	Tilastokeskus (*), tullin tuontitilastot, Öljyalan keskusliitto, MMM/TIKE, 

MKL, MTK, MTT(+), Suomen Kuntaliitto, ADATO(*), Kaukolämpöti-
lasto, Rakennustietokanta, Teollisuuden toimialajärjestöt, Yhdyskuntien 
vesi- ja viemärilaitosrekisteri 

Tekniikka 	VTT(*) 

SYKE - Tilastokeskus 

Tilastokeskuksen ja SYKEn työryhmä tutkii kevään 2000 aikana yhteistyömahdollisuuksia päästö- ja 
lähtötietojen tarkistamisessa sekä Tilastokeskuksen mahdollisuudesta toimittaa nykyistä yksityiskohtai-
sempaa tietoa energia- ja teollisuustilastoista ympäristöhallinnon käyttöön. 

Sekä Tilastokeskus että SYKE kokoavat kansainvälisiä päästöraportointeja taulukon 8 mukaisesti. 
Suomen edun mukaista on, että molempien tahojen raportoimat yhdistekohtaiset kokonaispäästötiedot 
ovat yhtä pitäviä. Eri raportointeja ei kuitenkaan voida täysin yhteismitallistaa johtuen kullekin 
raportoinnille ominaisista päästölähde- tai yhdisteryhmärajauksista. Käytettävien lähtötietojen osalta 
tilannetta voidaan kuitenkin parantaa huomattavasti sopimalla yhteistyöstä. Asiaa selvitetään kevään 
2000 aikana Tilastokeskuksen ja SYKEn välisissä neuvotteluissa. 

Työryhmän näkemyksen mukaan yhteistyö on tarpeen järjestää seuraavissa asioissa: 

Tietojen tarkistus yhteistyössä: Tilastokeskus ja SYKE vertaavat laskemiaan ja keräämiään 
päästötietoja, selvittävät mahdollisten eroavaisuuksien syyt ja korjaavat virheet, jotta eri 
tarkoituksiin luovutettaisiin mahdollisimman yhtenäisiä päästötietoja. Samalla huolehditaan 
myös aikasarjapäivityksistä. Koska raportoinnit saattavat poiketa rajauksiltaan toisistaan, on 
erityisesti laskennan lähtötietojen vertailu ja tarkistaminen aiheellista. Tämä voidaan hoitaa 
tilastolain sallimissa puitteissa sellaisilla ryhmittelyillä, että tietosuojaa ei loukata. 

2 Viittaukset tietolähteisiin jalostetun tiedon osalta: Jos tietoja tarkistetaan yhteistyössä, voivat 
Tilastokeskus ja SYKEjulkaistessaan niiden yhdisteiden kokonaispää.stötietoja, joita molemmat 
laskevat, viitata tietolähteenään SYKEn ja Tilastokeskuksen yhteistyössä tuottamiin päästötietoi-
hin. Sektorikohtaisia päästötietoja julkaistaessa ilmoitetaan käytetyn päästötiedon tuottajataho 
tai laskennassa käytettävän lähtötiedon tuottaja (taulukko 9). 

SYKE - VTT:n tutkimusyksiköt 

VTT:n kanssa käynnistetään keskustelut asiantuntijayhteistyöstä sekä mahdollisuudesta käyttää 
tutkimusaineistoja mm. päästökertoimien määrittämisessä ja tekniikkatietoa koottaessa. 
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5.3 	Arvio tarvittavista resursseista 

Henkilöresurssit 

Vaihe 1 	Projektipäällikkö 
Asiantuntij a 

Atk-toteutus 

Vaihe 2 	Projektipäällikkö 
Asiantuntij a 

Atk-toteutus  

	

V. 2000 	v. 2001 	Vastuutaho 

	

6 htkk 
	

6 htkk 
	

SYKE/YK 

	

15 htkk 
	

15 htkk 
	

SYKE/YK 

	

0,5 htkk 
	

0,5 htkk 
	

YM 

	

1 htkk 
	

1 htkk 
	

AYK:t 

	

9 htkk 
	

9 htkk 
	

SYKE/YK 

	

0,5 htkk 
	

0,5 htkk 
	

SYKE/ATK 

- 	 3 htkk SYKE/YK 
- 	 3 htkk SYKE/YK 
- 	0,5 htkk YM 
- 	0,5 htkk AYK:t 
- 	 6 htkk SYKE/ATK 

Vaiheen 2 toteuttamiseen tarvittavia resurssiarvioita tarkennetaan vaiheen 1 valmistumisen jälkeen. 

Ylläpito ja kehittäminen (v. 2002 ja edelleen) 

Tietokannan ylläpito 12 htkk 
Raportoinnit 6 htkk 
Dokumentointi, menetelmäkuvaukset, 

ulkopuoliset tarkastukset 4 htkk 
Laskentajärjestelmät ja menetelmäkehitys 12 htkk 
Ilmapäästöihin liittyvä tutkimus- ja 

kehittämistoiminta 12 htkk 
Tietoj ärj estelmän kehittäminen j a 

atk-toteutus 2 htkk 
Tiedon hankinta ympäristölupa- ja ilmoitus- 

velvollisilta laitoksilta 12 htkk 

SYKE/YK 
SYKE/YK 

SYKE/YK 
SYKE/YK 

SYKE/YK 

SYKE/YK 

AYK:t 

Muut kustannukset 

Matkat: 30.000 - 50.000 mk / kansainvälistä kehitystyötä koskeviin kokouksiin osallistuminen 
Muu kehitystarve arvioidaan YM:n kasvihuonekaasutyöryhmässä. 

Laitehankinnat: Ei tarvita. 

Muu kehitystarve: Atk-koulutukseen n. 20.000 mk / a. 

5.4 	Toteutuksen riskit 

Hankkeen toteuttaminen ei sisällä riskejä, mikäli yhteistyö eri osapuolten kanssa saadaan järjestettyä ja 
riittävät resurssit toiminnan järjestämiseksi varataan. 



32 

ILMAPÄÄSTÖTIEDON KÄYTTÄJÄKYS]ELY 	 LIITE 

Puhelinhaastattelu marraskuussa 1999 

YHTEENVETO 

Tiedon tarve 	Tarvitsija 	 Erityistarpeet 

Päästöt: kokonaispäästöt kaikista yhdisteistä, kaikki käyttäjät, paitsi lisäksi: 
SYKE/YV ja FINERGY 	SO,, NO,,, NH3, <PM 10 
KTM 	 SO2, NOR, hiukkaset, CO, ja GHG:t 

Aikajakso: nykytilanneja aikasarjat, kaikki käyttäjät, paitsi näiden lisäksi: 
Kunnat, SYKE/YK: 	 Viimeisin tilanne mahdollisimman nopeasti 
Tilastokeskus 	 Toukokuussa edellisen vuoden tiedot* + muutokset erikseen 
SYKE/YV: 	 Edellisen vuoden tiedot kerran vuodessa (ajankohta) + skenaariot 
YM ja KTM: 	 Skenaariot 

Alueellisesti: toimialoittain, kunnittain, aluekeskuksittain ja koko maa, kaikki käyttäjät, paitsi 
Mediat: 	 Laitoskohtaisesti* 
Finergy: 	 Laitoskohtaisesti vain energiasektori 
Tilastokeskus, SYKE/YK: 	Laitoskohtaisesti* + prosesseittain* 
Kunnat 	 Laitoskohtaisesti* + luvanvaraiset toiminnot* 
Oppilaitokset, IL, SYKE/YV 	Päästölähteittäin (koordinaatein) sekä aluelähteet kunnan keskipisteen 

koordinaatein 
SYKEIYV 	 Suomen lähialueet 

Tiedon esitysmuoto: 	sekä taulukoina että graafeina, kaikki käyttäjät, ja lisäksi 
Kunnan viranomaiset, koulutus, 	Lisäksi raakadatana 
IL, VTT, Tilastokeskus, SYKE/YV 	" 
SYKE/YK, YM, FINERGY 	 " 

Tekniikkatietoa tarvitsevat vain: 
Kunnat, VTT, YM, KTM, 
ja SYKE/YK: 

Oppilaitokset, SYKE/YK ja IL: 
Tilastokeskus, SYKE/YK: 
SYKE/YK & YV: 
FINERGY 

Käytössä olevat tekniikat* 
Polttoaineteho*, käyntiaika*, piipputiedot* 
Poltto- ja rajoitustekniikka*, käyntiaika* 
Piipputiedot* 
Kattila- ja piipputiedot* 

Kulutus*-, tuotanto*- tietoa tarvitsevat vain: SYKE/YK, Tilastokeskus, IL, VTT, (YM), koulutus 

Ilmanlaatutieto: kaikki paitsi IL, VTT, Tilastokeskus, SYKE/YV ja teollisuus 

Muut tietotarpeet: 
TT, KTM, oppilaitokset: 	Päästönormit ja lupaehdot* 
Oppilaitokset, FINERGY 

ja teollisuuslaitokset: 	Päästökertoimet* ja laskentamenetelmät(*) 
YM: 	 Päästöjen rajoituksen kustannustiedot 
Laitevelmistajat: 	 Teollisuuslaitosten yhteys- tai tekniikkatietoja* (esim. kattilarekisterin 

tiedot) 
Oppilaitokset: 	 Selvä jako liikenteen, energiantuotannon ja teollisuuden 

päästötiedoille 
Kansalaiset, media, TT: 	Yleistajuista yksiselitteistä tietoa 

* 	Nämä tietotarpeet ovat toteutettavissa mykyisen VAHTI-tietojärjestelmäm puitteissa sisältäem kuitenkim järjestelmääm 
tallentamattomien tietojen tai virheiden osuuden ja koskien ainoastaan alueellisten ympäristökeskusten luvanvaraisia laitoksia. 
Kokonaispäästöt sisältävät näiden lisäksi liikenteen sekä muiden teollistemja alueellistem lähteidem päästöjä. 



ILMAPÄÄSTÖTIEDON KÄYTTÄJÄKYSELY (marraskuu 1999) 
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Suuri yleisö, edunvalvonta 

Kansalaiset vertailu 1. päästöt (kaikki yhdisteet) I. graafit 1. toimialoittain 1. trendit Tieto hajallaan, Erikoistiedolle 
2. taulukot 1. kuntakohtainen 1. nykytilanne taso vaihtelee => OK 

1. Ilmanlaatutieto 1. aluekeskusjako vääriä tulkintoja 
Selventävää yksiselitteistä 1. koko maa 

(SLLKuntaliitto) tekstiä päästöistä (synty ja 
vaikutukset) 

Mediat tiedotus 1. päästöt (kaikki yhdisteet) I. graafit 1. laitoskohtainen 1. nykytilanne Luotettavuus OK 
1. taulukot 1. toimialoittain 1. aikasarjat 

1. kuntakohtainen 
I. Ilmanlaatutieto Yksiselitteisesti 1. aluekeskusjako 

I. koko maa 

Keuhkovammaliitto seuranta I. päästöt (kaikki yhdisteet) I. graafit 1. toimialoittain 1. aikasarjat Yleis- 
2. taulukot 1. kuntakohtainen 1. nykytilanne tiedolle ei 

1. Ilmanlaatutieto 1. aluekeskusjako 
I. koko maa 

Kunnan viranomaiset 

Ympäristölupavi- 1. kuormituksen ja 1. päästöt (kaikki yhdisteet) Ympäristöluvat: 1. luvanvaraiset 1. viimeisin tieto Ei 
ranomainen ilmanlaadun 1. BAT-tieto käytössä olevi 1. raakadata toimimmot mand. mopeasti käy- 

arviointi na tekniikkoina 1. graafit toimialoittain ja I. 	kuntakohtainen tettäväksi 
Maankäytön suunnitte- 2. tilanteen vertailu yhdisteittäin I. aluekeskusjako 2. aikasarjat 
tu muihin I. koko maa 

Suunnittelu: 
I. Ilmanlaatutiedot I. graafit, summatiedot 
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Korkeakoulut 1. tutkimus 1. tunti-ja vrk- keskiarvot, 1. raakadata 1. kattiloittain / I. viimeisin tieto OK 
ja ammattikorkea- 1. tuotantoja kapasiteetti 1. taulukot (tallennettavis päästölähteittäin, 1. aikasarjat (kohtuullinen) 
koulut 1. piippu (h) sa ja tulostettavissa) koordinaatein 

1. päästökertoimet 1. graafit (tallennettavissa 1. kunnittain 
2. laskentamenetelmät ja tulostettavissa) 1. toimialoittain 
1. lupa (päästön raja-arvo, pitoisuudet, 1. ryhmittely: 
luvan voimassaolo) kokonaispäästöt/a liikenne, energia, 

1. polttoaineet, kulutus teollisuus 
Ilmanlaatutieto 1. polttoaineteho 

1. käyttötunnit 
1. raaka-aineet, kulutus 

Selventävä teksti päästöis- 
tä (syntyja vaikutukset) 

Tutkimuslaitokset 

IL 1. Ilmanlaaturekis l.päästöt (kaikki yhdisteet) 1. raakadata 1. laitoskohtainen 1. viimeisin tieto Lukuoikeus SY- - 	Ei - 
teri 1. polttoaineet koordinaatein KEn rekisteriin Tietojen käyt- 

1. selvitykset 1. polttoaineteho 1. aluelähteet kunnan töoikeus VAH- 
1. tutkimus 1. piipputiedot keskipistekoordi TIin toimitetta- 

1. käyntiaika naatein via IL-tietoja 
vastaan 

VTT tutkimus, kehitys 1. päästöt (kaikki yhdisteet) 1. raakadata 1. laitoskohtainen 1. aikasarjat OK 
erit. hiukkaset 2. kunta tai aluekes (jos esim. 1000 

1. Ominaispäästöt kus mk/haku) 
1. prosessi-ja rajoitustek 2. koko maa 

niikka (BAT) 
1. tuotanto 

Valtion virastot tilastojen lasken- 1. päästöt 1. raakadata 1. laitoskohtainen 1. toukokuussa edelli- epävarmuustar- "yhteistyö ja 
nan lähtö-ja tar- 1. polttoaineet 1. prosesseittain sen vuoden tiedot, sen kastelua varten avunanto-sopi- 

Tilastokcskus kistustietoina, 1. käyttöaika jälkeiset muutokset tieto päästön tuot- mus" 
raportoinnit 1. poltto- ja rajoitustekniik- mielellään eri tiedos- tamistavasta: ar- 

ka tona vio/mittaus/ las- 
2. tuotanto (sähkö, lämpö, I. vuositiedot kenta 

prosessiteoll.tuotanto) (ei kuukausiraportteja, 
tai jos nämä mukana, 
selkeästi erillään) 

SYKE 

I 



YV: kriittiset kuormi- 1. SO2, NO,, NH3  (piste- ja 1. raakadata I. Pistelähteet I. edellisen vuoden 
tukset (happamoi- hajapäästöt), pienhiukka (prosessi- ja laitos) tiedot 
tuminen) set < PM I0, raskasmetal I . 	hajapäästölähtei kerran vuodessa 

lit den, liikenteen ja 2. aikasarjat mandol 
1. Pistelähteistä piipputie maatalouden lisimman kaukaa 

dot (h, d, Q, T) päästöt kun 3. skenaariot 
1. Pistelähteistä maantie nan keskipisteen 

teelliset koordinaatit koordinaateilla 
2. Suomen lähialuei 

den päästöt 

YK: raportoinnit 1. päästöt (kaikki yhdisteet) I. laitoskohtaisesti I. viimeisin tieto 
tutkimus 1. prosessi- ja rajoitustekniikat (koodeina, BAT) 1. toimialakohtaisesti mahdollisimman 
tiedoitus 1. polttoainetehot nopeasti 
ennusteet 1. poltto- ja raaka-aineet käyttömäärineen 

I. piipputiedot (h, d, V, T) 
1. tuotanto, tuotannon määrä 
1. energian tuotanto, käyttö 
1. pistelähteistä maantieteelliset koordinaatit 
1. hajapäästölähteiden sijaintitiedot 
I. tilastotiedot (MMM, Tilastokeskus, Kuntaliitto,VTT, 

KTM...) 
I. päästökertoimet 
Ilmanlaatu 

Alueelliset 1. päästöt (kaikki yhdisteet) I. taulukot 1. toimialoittain I. nykytilanne 
ympäristökeskukset 2. ominaispäästöt I. graafit 1. aktiviteeteittain 1. aikasarjat 

1. alueittain I. skenaariot 
Ilmanlaatu 1. koko maa 

YM kansainvälisten 1. päästöt (kaikki yhdisteet) I. raakadata I. laitoskohtaisesti 1. nykytilanne Tiedon ryhmittely 
sopimusten val- 1. ominaispäästöt I. taulukot 1. toimialoittain I. aikasarjat mahdollisuus va- 
mistelu I. kustannustiedot 2. graafit 1. aktiviteeteittain I. skenaariot littavissa tarpeen 
lainsäädännön val- I. tekniikka 1. koko maa mukaan 
mistelu 

Ilmanlaatu 

Teollisuus 

TT seuranta, tiedotus I. päästöt (kaikki yhdisteet) I. graafit I. toimialoittain 1. nykytilanne Yleistajuisesti 
1. päästönormit I. taulukot 1. alueittain 1. aikasarjat 

1. koko maa 
I. lähialueet 
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FINERGY seuranta, raportit 1. päästöt: SO2, NO., CO,, 1. raakadata 1. laitoskohtaisesti 1. nykytilanne OK 
hiukkaset -4 prosessi-ja energian- vaim energiasektori 1. aikasarjat 
1. Kattila-ja piipputiedot tuotannon päästöt erikseen 2. koko maa 
1. Koordimaatit 4 sähkön-ja lämmön- 
1. Päästökertoimet tuotanto erikseen 

KTM seuramta, tutki- 1. SOx, NOx, hiukkaset, 1. graafit 1. toimialoittain 1. nykyiset Käytössä myk. 
mukset CO2, GHG:t l.taulukot 1. aikasarjat Tilastokeskuksem 

1. käytössä olevat normit 1. skenaariot tilastot, mutta tar- 
1. käytössä oleva tekniikka ve paremmalle 

tiedon jaottelulle 
(mm. toimialatja 
yhdisteet) 

Laitevalmistajat kaupallinem 1. laitostem yhteystiedot 1. laitoksittain 1. mykyinen kohtuullinen 
1. kattilarekisteri 2. toimialoittain 

Teollisuuslaitokset seuranta 1. päästökertoimet 1. tekniikka-/poltto- 1. nykyinen ei 
1. päästöjen vertailutiedot ainekohtainen I. päästöjen seuran- 

1. toimialakohtainen nassa aikasarjat 

TEKES ei ei ei ei ei rahoitettavat 
tarvitsevat 
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