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Tiivistelmä

Kaupungin savut ja käryt
Helsingin ilmansuojelu 1945-1982

Tutkimuksessa selvitetään ilmansaastumisen ja -suojelun kehittymistä sotienjälkeisessä
Helsingissä. Tarkasteluajanjakso päättyy vuoteen 1982, jolloin ilmansuojelulaki tuli voi-
maan ja sinetöi institutionalisoituneen ilmansuojelun Suomessa osaksi yhteiskunnallisesti
hallinnoituja ympäristökysymyksiä. Tutkimus sijoittuu ympäristöpolitiikan ja urbaanin ym-
päristöhistorian tutkimusperinteisiin.

Ilmansuojelun kehittymistä lähestytään politisoitumisen ja institutionalisoitumisen
näkökulmista. Tutkimuksessa tarkastellaan myös ilmansaastumisen rakentumista yhteis-
kunnallisena kysymyksenä sekä erilaisia diskursiivisia tapoja jäsentää ilmansaastumista ja
-suojelua. Työn pääasiallisena aineistona ovat kunnallishallinnon asiakirjat sekä sanoma-
lehtiaineisto. Täydentävänä aineistona on käytetty suppean asiantuntijayleisön tavoittaneita
aikakauslehtiartikkeleita sekä haastatteluita. Ilmansuojelun tapahtumahistoria on kuvailtu
lähdekriittisen aineistoanalyysin perusteella. Ilmansaastumisen yhteiskunnallisia käsittely-
tapoja ja ilmansuojelun muotoutumista on analysoitu tapauskohtaisten ilmanlaatukiistojen
kautta sekä fakta- että diskursiivisesta näkökulmasta. Lähestymistapa mahdollistaa ilman-
suojelun kehityksen kontekstualisoinnin osana sotienjälkeisen Helsingin paikallishistoriaa.

Työssä esitellään Helsingin merkittävimpien ilmansaasteiden päästölähteiden ke-
hitys ja kuvaillaan ilmanlaadun heikentymistä taloudellisen hyvinvoinnin ensisijaisuutta
korostaneessa ilmapiirissä. Ilmakysymys rakentui 1950-luvulta alkaen pihapiirin kiistoista
kärjistyäkseen 1960-luvun jälkipuoliskolla aiempaa laajemmaksi ongelmaksi. Rinnakkain
kansallisen ympäristönsuojelun kentän muotoutumisen kanssa rakennettiin Helsingissä
1970-luvun aikana ilmansuojelun organisaatiota, jonka myötä ilmansuojelu vakiintui osaksi
kunnallishallintoa. Ilmansuojelun historiallinen kaari kulki Helsingissä pienestä, yksittäis-
tapauksiin keskittyvästä ilmansuojelupolitiikasta kohti suurta ilmansuojelupolitiikkaa, eli
asiantuntijoiden hallitsemaa institutionalisoitunutta ilmansuojelujärjestelmää.

Aineiston kautta tutkimuksen merkittäviksi teemoiksi nousivat ilmakysymyksen ta-
loudellinen ulottuvuus, tieteen rooli ympäristöongelman rakentumisessa sekä rajankäynti
kaupunkiympäristön kohtuullisesta saastumisesta ja hyväksyttävän ilmanlaadun rajoista.
Tutkimus käsittelee myös ilmansaastumisen haittojen epäoikeudenmukaista jakautumista
eri kaupunginosien asukkaiden välillä. Työssä identi  oidaan Helsingin ilmansuojelu pai-
kalliseksi menestystarinaksi, vaikka sitä sävyttivät pitkään ilmansuojelun tehottomuus ja
osittainen epäonnistuminen.
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1 Johdanto

”Ihminen voi olla ilman ruokaa viisi viikkoa ja ilman vettä viisi päivää, mutta ilman ilmaa ei
edes viittä minuuttia.”1

Ilma on ihmiselle välttämättömyys, itsestäänselvyys ja koko elollista elämää ympäröivä näky-
mätön elinehto. Historia tuntee useita paikkoja ja aikoja, jolloin tämä itsestäänselvyys on ollut
uhattuna. Ilma ei lopu, mutta sen koostumus voi muuttua niin, että ihmisen ja muun luonnon
hyvinvointi vaarantuu. Ilman koostumus vaikuttaa myös ihmistä ympäröivään materiaaliseen
maailmaan.

Nykypäivänä maailman saastuneimmissa kaupungeissa ihmiset peittävät suunsa ja ne-
nänsä hengityssuojaimilla. Ilmansaasteiden takia ihmisten liikkumista rajoitetaan, kun pahojen
saastepäivien aikana viranomaiset kehottavat ihmisiä pysymään sisätiloissa tai yksityisautoilu
kielletään määräajaksi. Esimerkiksi Pekingissä rajoitettiin vastikään yksityisautoilua vuoden
2008 kesäolympialaisten ajaksi urheilijoiden ja kisaturistien terveyden ja viihtyvyyden vuok-
si.2 Ilmansaasteiden arvioidaan aiheuttavan pelkästään Euroopassa satoja tuhansia ennenai-
kaisia kuolemia vuosittain. Ilmansaasteet on yhdistetty lukuisten sairauksien esiintymiseen
ja ilmansaastumisen aiheuttamien terveysongelmien kustannukset ovat Euroopan Unionissa
arviolta jopa satoja miljardeja euroja vuosittain.3 Ilmanlaadun ongelmat ovat ajankohtainen,
mutta samanaikaisesti ikivanha ilmiö. Ihminen on kärsinyt jo vuosituhansien ajan epäpuh-
taasta ilmasta. Esimerkiksi tulivuorenpurkaukset ovat muuttaneet ilman koostumusta pitkäksi
aikaa ja ihminen on itse toiminnallaan päästänyt ilmaan epäpuhtauksia. Ihmisen valjastama
tuli on hyötyjensä ohella aiheuttanut käyttäjilleen savun myötä haittoja, kuten keuhko-ongel-
mia ja silmäsairauksia. Suurkaupunkien savusumuihin kuoli 1800-luvulla tuhansia ihmisiä.4

Suomessa savupirtit olivat nimensä veroisia.
Ihmisen itsensä toimillaan aiheuttamat ilmanlaadun ongelmat ovat olleet pitkälti kaupun-

kilainen ilmiö. Englannin kuningatar Eleonor valitti Lontoon kivihiilisavuista jo 1200-luvul-
la ja 1307 määrättiin kaupunkiin hiilenpolton kielto, mikä tosin jäi pitkälti kuolleeksi kirjai-
meksi. Kiellon uhmaajia uhattiin kovilla rangaistuksilla ja erään lontoolaisen talonomistajan
väitetään päätyneen jopa teloitettavaksi saastutettuaan kaupungin ilmaa hiilisavulla.5 Teollis-
tumisen myötä syntyivät tehdaspaikkakunnat, joiden merkittävät teollisuuslaitokset saastut-
tivat lähiympäristöä. Myös Suomessa voimakasta paikallista saastumista aiheuttaneet suuret
teollisuuslaitokset ovat olleet ilmanlaadun kipupisteitä. Puunjalostusteollisuuden lemut ovat

1  Hbl 19.8.1970, uutinen Euroopan neuvoston julistuksesta.
2  HS verkkolehti 2.4.2008; Iltalehti verkkolehti 20.6.2008.
3  Euroopan komissio 2005, elektroninen lähde; ks. myös Rotko 2004, 14.
4  Ponting 1992, 358.
5  Ponting 1992, 358–359; Tulokas 1974, 132; Flannery 2006, 87.
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leimanneet monia paikkakuntia6, Harjavallassa rikkisuperfosfaattitehtaiden ympäristössä val-
litsi ”kuumaisema”7 ja kalkkikivilouhokset sekä sementtitehtaat Paraisilla ja Lappeenrannas-
sa pölysivät tonneittain.8  Outokummun kupariteollisuuden rikkipäästöt tappoivat ympäristön
metsää jo 1900-luvun alkupuolella ja kaivoksesta nouseva mädän kananmunan lemu salpasi
tottumattomalta hengen.9

Minkälaisia ovat olleet ilmanlaatuun liittyvät kysymykset suomalaisessa kaupungissa,
jossa ilmanlaadun muutokset ovat seurausta monista, monimutkaisesti toisiinsa liittyvistä te-
kijöistä, toisin kuin perinteisissä tapauksissa, yhden teollisuudenalan hallitsemilla paikkakun-
nilla? Kysymystä lähestytään tutkimalla Helsinkiä, joka on suomalaisen ilmansuojelun histo-
rian kannalta merkittävä paikkakunta ja samalla maan pääkaupunkina kiinnostava konteksti
ilmansuojelun kehittymisen tarkasteluun. Helsingin ilmansaastumisen ja -suojelun mennei-
syys on toistaiseksi jäänyt tutkimuksessa vähälle huomiolle. Sen historia ansaitsee nyt tulla
kerrotuksi.

1.1 Tutkimustehtävä

Ilmansuojelun taustalla on ihmisten luoma määrittely hyvästä ja toivottavasta ilmanlaadusta
ja toisaalta tekijöitä, joiden perusteella tietynlainen ilma määritellään huonoksi ja epätoivotta-
vaksi. Saastuneella ilmalla on joko suoraan tai epäsuorasti haitallisia vaikutuksia ihmisille ja
heidän hyvinvoinnilleen, jolloin tutkimuksen kohteeksi nousee varsinainen ”suojelu”. Laajasti
määritellen ilmansuojelulla voidaan tarkoittaa kaikkea toimintaa, jonka tavoitteena on ilman
saastumisen vähentäminen tai ennaltaehkäisy ja sen kautta toisaalta ihmisen ja hänen elinym-
päristönsä suojelu saastuneen ilman haitoilta.

Tutkimuksen tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen kuva ilman saastumisen problema-
tiikasta, ilmansuojelusta ja täsmällisemmin ilmansuojelun politiikan kehittymisestä Helsingis-
sä vuosien 1945–1982 välisenä aikana. Kokonaiskuvauksen tavoite johtaa siihen, että tutki-
mustehtävä vaatii sekä ilmansaastumisen ja -suojelun kehityksen kuvaamista että tapahtuneen
kehityskulun analyysiä ja tulkintaa. Koska ilmansuojelu oli tutkimukseen valitun ajanjakson
aikana vasta muotoutumassa oleva yhteiskunnallisen toiminnan osa-alue, pyrin kattamaan tut-
kimustehtävän laajalla tutkimuskysymyksellä:

• Miten ilmansuojelu kehittyi Helsingissä vuosina 1945–1982?

6  Ks. Virtanen 1994, 70; Huhtanen 1996.
7  Ks. Kulmala 2006.
8  60 vuotta Partek ilmansuojelua 1980, 4-6; Smeds 1998, 85.
9  Cajander 1916, 720; Björn ym. 2000, 8, 41–42. Outokummun kuparitehdas toimi vuosina 1913–1929.
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Deskriptiivisen tavoitteen lisäksi tutkimus pyrkii löytämään selityksiä sille, miksi ilmansuoje-
lu kehittyi niin kuin kehittyi. Tutkimuskysymys pitää sisällään lukuisia alakysymyksiä: Miksi
ilmanlaadusta tuli huolenaihe ja miten se nousi yhteiskunnallisten toimien kohteeksi? Miten
ilmansuojelun institutionalisoituminen on tapahtunut? Miten ilmansaasteet on ymmärretty ja
kohdattu? Miten niiden aiheuttamia haittoja on pyritty vähentämään? Alakysymykset purka-
vat kokonaiskuvan tavoitetta pienempiin osatehtäviin. Samalla ne ovat jäsentäneet itse tutki-
musprosessia helpommin hallittaviksi osiksi. Ilmansuojelu käsitteenä voi olla olemassa vasta
sen jälkeen, kun ilma määritellään jollain tasolla suojelua tarvitsevaksi, eli ilmassa esiintyy
epäpuhtauksia tai saasteita, joilta sitä tulee suojella. Niinpä tutkimuskysymys jo itsessään
edellyttää ottamaan kantaa myös siihen, mitä ilmansaastuminen Helsingissä oli ja miten se
ymmärrettiin ja määriteltiin.

Tutkimuksen aiheena ovat ilmansaasteet ja ilmansuojelu yhteiskunnallisena ympäristö-
kysymyksenä. Tutkimusajanjakson aikana ilmansaasteet saivat aiempaa laajempaa näkyvyyttä
Helsingissä, niin konkreettisesti kuin tietoisuudenkin tasolla. Samaan aikaan ilmansuojelu oli
muodostumassa oleva yhteiskunnallisen toiminnan osa-alue ilman vakiintuneita toimintamuo-
toja. Tutkimuksen lähtökohtana onkin näkemys siitä, että tutkimuksen kohteeksi valitun ajan-
jakson aikana ilmansuojelu institutionalisoitui Helsingissä vakiintuneeksi ympäristöpoliittisen
toiminnan osa-alueeksi. Koska myös itse ilmansuojelun määrittelyn prosessi oli tuona aikana
jatkuvasti liikkeessä, on tutkimustehtävänä samalla kokonaiskuvan luominen koko ilmansuo-
jelun muuttuvasta kentästä. Ilmansuojelu on kehittynyt osana yhteiskunnallista muutosta. Sen
takia ilmansuojelukehityksen taustoja ja pinnan alle meneviä tulkintoja selvitetään linkittä-
mällä kehityslinjat laajempaan, ajassa muuttuvaan historialliseen kontekstiin. Tutkimuksessa
pyritään kontekstuaaliseen ympäristöhistoriaan tai ”ekologisesti valistuneeseen tulkintaan his-
toriasta”.10 Vaikka ilmansuojelua pääasiassa käsitelläänkin tässä tutkimuksessa yhteiskunnalli-
sena teemana, nähdään ilmansaasteet myös objektiivisina tosiasioina, joista luonnontieteellisin
menetelmin on voitu saada tietoa ja joita voidaan tarkastella sekä yhteiskunnan että luonnon
näkökulmasta.

Ympäristöhistoriallisen tutkimuksen kentän laajentuessa on esitetty kritiikkiä sektorikoh-
taista tutkimusta kohtaan, joka keskittyy vain yhteen ympäristön elementtiin, veteen, ilmaan
tai maaperään. Ympäristöhistoriassa tulisi pyrkiä holistiseen lähestymistapaan ja tarkastele-
maan ongelmien välisiä yhteyksiä samalla kun keinotekoiset osa-aluerajat ylitetään.11 Angela
Gugliotta kannustaa laajentamaan tutkimuksia perinteisestä ongelma-ja-sen-ratkaisut- asetel-
masta kohti tarkempia analyysejä eri toimijaryhmien työskentelystä ja eri aikoina vallinneista
käsityksistä.12  Ilmansuojelun historian tutkimuskirjallisuuden lisääntyessä ehdotukset ovat oi-
keutettuja, mutta haastavia. Alkuperäislähteisiin nojautuva tutkimus rajautuu yleensä kapeam-

10  Massa 1998, 161.
11  Schott 2005, 11.
12  Gugliotta 2002, 110–111, Moore 2007 mukaan.
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malle sektorille kuin laajemmat synteesit, joissa usein joudutaan tutkimustaloudellisista syistä
turvautumaan toisen käden lähteisiin. Makrohistoriallisia esityksiä on kirjoitettu ympäristö-
historiassa paljon,13 mutta mikrotason perustutkimuksen puutteen vuoksi ne eivät ole erityisen
herkkiä paikallisille erityisyyksille vaan sortuvat usein liiankin suoraviivaiseen tulkintaan.

Tässä tutkimuksessa keskitytään vain yhteen ympäristön pilaantumisen osaongelmaan,
ilmaan. Gugliottan vaatimuksiin näkökulman laajentamisesta yritän kuitenkin osittain vastata.
Pyrin ongelman ja ratkaisujen kuvailun ja tapahtumien valottamisen lisäksi tarkastelemaan
erilaisia diskursiivisia ulottuvuuksia, joiden kautta ilman saastumista käsiteltiin ja määriteltiin.
Kokonaiskuvan luominen, vaikkakin kapeasta sektorista, on tutkimuksellinen haaste, jonka
vaarana voi olla aiheen laajuuden takia pintapuolisuus. Pyrkimykseni on kuitenkin perusteltua
useammastakin syystä. Ensinnäkin paikallistason ilmansuojelun historiaa ei juuri ole Suomen
osalta tutkittu, jolloin oleellista on ensin luoda kokonaiskäsitys aiheesta. Yksittäisten osa-alu-
eiden syvällisempi analyysi jää jatkotutkimuksen aiheeksi. Toiseksi ilman saastuminen ja il-
mansuojelun yhteiskunnallinen ulottuvuus on monimutkainen ja monisyinen kudelma, jossa
erilaiset vaikutussuhteet ja laajempi historiallinen konteksti luovat kokonaisuuden, jota on vai-
kea ymmärtää, jos jokin osa-alue jätetään täysin tarkastelun ulkopuolelle.

1.2 Tutkimusaiheen rajaus

Tutkimuksen aikajaksoksi on valittu toista maailmansotaa seuranneet neljä vuosikymmentä.
Vuosien 1939–1944 sota muodostaa Suomen historiassa poikkeusajan, joka katkaisi yhteis-
kunnallisen ja taloudellisen kehityksen ja vaikutti suomalaiseen yhteiskuntaan paljon sen jäl-
keenkin. Myös ympäristönsuojelun kannalta toinen maailmansota katkaisi vuosisadan vaih-
teen tienoilta asti jatkuneen kehityskulun kohti ympäristöhaittojen hallintaa. Toisaalta sotien
jälkeen käynnistyi Helsingissä ennennäkemätön kasvun aikakausi, jonka aikana kaupungista
kehittyi moderni suurkaupunki sille ominaisine piirteineen. Kasvavan elintason synnyttämät
ympäristöongelmat ovat olleet yksi suurkaupunkien tunnusmerkeistä. Suomen ympäristönsuo-
jelun hallinnollisen kentän vakiinnuttaminen ja haltuunotto ajoittui 1980-luvun alkuvuosiin,
noin 40 vuotta sotien päättymisen jälkeen. Merkittävimpinä toimenpiteinä voidaan pitää ym-
päristöministeriön perustamista 1983 ja vuonna 1986 säädettyä lakia kuntien ympäristönsuo-
jelun hallinnosta.14 Myös kansallisen ja paikallisen tason ilmansuojelun kannalta käänteente-
keviä uudistuksia tapahtui tuolloin.

Pitkään valmisteilla olleen ilmansuojelulain voimaantulo loppuvuodesta 1982 merkit-
si ensimmäistä täsmällistä sektorikohtaista lakia, jonka nojalla viranomaiset saattoivat ilman
saastumiseen puuttua. Samalla se merkitsi kansallisella tasolla ilmansuojelun tunnustamista
merkittäväksi yhteiskunnalliseksi teemaksi. Kuntien tuli lain myötä velvollisuus nimetä vi-

13  Ks. esim. Ponting 1992; Whited ym. 2005; Hughes 2001; Simmons 2001.
14  Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 64/1986.
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rallinen ilmansuojeluviranomainen, jolle lakisääteiset tehtävät kuuluivat. Helsinki siirsi mui-
den pääkaupunkiseudun kaupunkien tapaan ilmantarkkailun velvoitteet Pääkaupunkiseudun
yhteistyövaltuuskunnan (YTV) tehtäväksi. Kaupungin ilmansuojelu vakiintui myös organi-
satorisella tasolla. Terveydenhoitolautakunnan valvontajaosto nimettiin Helsingin viralliseksi
ilmansuojeluviranomaiseksi ja toisaalta ympäristönsuojeluneuvottelukunnan tilalle perustet-
tiin luottamusmiespohjainen, päätösvaltainen ympäristönsuojelulautakunta. Nämä laajat muu-
tokset viimeistään osoittavat ilmansuojelun aseman muutoksen. Ero sotien jälkeiseen tilan-
teeseen on merkittävä. Lainsäädännölliset muutokset heijastelevat jo aiemmin tapahtunutta
yhteiskunnallista muutosta, johon olemassa oleva lainsäädäntö ei ole kyennyt vastaamaan.15

Ilmansuojelulaki loi kansalliset puitteet ilmansaasteiden hallintaan ja ilmansaastumisen eh-
käisemiseen ja siten se manifestoi ilmansuojelun aseman yhteiskunnallisen toiminnan mer-
kittävänä osa-alueena. Tämän tutkimuksen kohteena on aika ennen lakia. Huomio keskitetään
kysymykseen siitä, miten paikallistasolla ilmansuojelua toteutettiin ja millainen oli kehitys
kohti lakisääteistä ilmansuojelua.

Tähän tutkimukseen on valittu vahvasti paikallinen näkökulma – kansallisen ja kan-
sainvälisen tason ilmansuojelupolitiikkaa käsitellään olemassa olevan kirjallisuuden avulla ja
vain, kun se on kontekstin ymmärtämisen kannalta välttämätöntä. Paikallistason näkökulman
avulla on mahdollista päästä lähemmäksi ilmansaasteiden ja -suojelun näkymiseen yksittäisen
kansalaisen elämässä ja arjessa. Näkökulman valinta on perusteltu myös siten, että yhtenäi-
sen kansallisen lainsäädännön ja ilmansuojelun käytänteiden puuttumisen takia olisi hankalaa
luoda kokonaiskuvaa tilanteesta koko Suomen osalta. Yhteen paikkakuntaan keskittymällä on
mahdollista ottaa huomioon alueen erityispiirteet ja historialliset taustat ja sen avulla päästä
syvemmälle seuraamaan ilmansuojelun kehittymistä osana kaupungin muuttumista ajassa.

Tutkimus on rajattu yhteen maantieteelliseen alueeseen. Helsinki on ollut 1900-luvulla
Suomen merkittävin teollisuuskeskittymä ja ainoa suurkaupunki. Maan pääkaupunkina Hel-
sinki on ollut myös poliittisen päätöksenteon ja yhteiskunnallisen elämän ytimessä. Suomen
modernisoituminen on ollut selvimmin ja varhaimmin näkyvissä Helsingissä. Sillä on kansal-
lisesti erityisasema muihin paikkakuntiin verrattuna ja monet Helsingin ongelmat ovat saaneet
valtiollista erityishuomiota. Hallinnon, liike-elämän ja tutkimuksen keskuksena Helsinkiin on
myös keskittynyt eri osa-alueiden kannalta aktiivista toimintaa ja asiantuntemusta. Teollisuus
ja modernin elämäntavan vaatiman energian tuotanto, ihmisten kasvanut tarve motorisoituun
liikkumiseen ja kasvavien materiaalivirtojen näkyvä osa – jätehuolto – ovat merkittävimmät
Helsingin ilmanlaatuun vaikuttaneet tekijät. Sotienjälkeinen Helsinki on ollut suomalaisen ur-
baanin ilmansaastumisen keskeinen tapahtumapaikka. Samalla se on ollut myös suomalaisen
ilmansuojelun keskeinen näyttämö. Ilmansaasteet ovat esimerkki ympäristöongelmasta, joka
ei pysyttäydy ihmisen luomien rajojen sisäpuolella, mikä vähentää tarkan alueellisen rajaami-
sen mielekkyyttä. Koska tutkimuksen pääpainopiste on kuitenkin ilmansaasteisiin ja -suoje-

15  Hjerppe 1990, 19.
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luun liittyvässä poliittisessa toiminnassa, joka puolestaan on hyvinkin tarkasti kaupungeittain
rajautunutta, voidaan tutkimuksen keskittymistä vain Helsingin alueeseen pitää perusteltuna.

Yhteiskunnan teollistumisen ja kemikalisaation yhtäjaksoinen voittokulku on tuonut ih-
miskunnan käsiteltäväksi yhä uusia kemiallisia yhdisteitä ja myös haitallisiksi osoittautuvia ai-
neita. Erilaisten ilmansaasteiden monimuotoisuuden takia tässä tutkimuksessa käsiteltäviä il-
mansaastetyyppejä on jouduttu rajaamaan. Tarkastelun ulkopuolelle on rajattu yläilmakehässä
vaikuttavat saasteet ja radioaktiiviset saasteet sekä kaukokulkeumana vaikuttavat epäpuhtau-
det sikäli, kuin on mahdollista erottaa niitä paikallista alkuperää olevista lähteistä. Kiinnosta-
van määritelmällisen rajatapauksen ilmansuojelututkimuksessa muodostavat kaupungin hajut
ja äänet. Fysikaalisesti molemmat välittyvät ilman kautta ja kielteisiksi koettuina epäilemättä
muodostavat ongelman. Meluongelma nivottiin usein hallinnollisesti yhteen ilmansuojelun
kanssa, kuten esimerkiksi 1960-luvun lopulla perustetussa Ilmansuojelun ja meluntorjunnan
neuvottelukunnassa. Myös oikeustapauksissa ilman epäpuhtauksista ei yleensä valitettu yk-
sistään, vaan aina yhdessä melun kanssa.16 Tässä tutkimuksessa melun historia on rajattu ai-
heen ulkopuolelle. Samoin keinovalo ja valosaaste voidaan nykyään ymmärtää fysikaalisena
ilmansaastumisena, mutta aihe ei nouse millään tavalla esiin tutkimusajanjaksoni aineistoissa,
minkä takia se on rajattu tarkastelun ulkopuolelle.17

Epämiellyttäviä hajuja voidaan pitää ilman kemiallisena saastumisena ja ne ovatkin ol-
leet Helsingissä lukuisten ympäristövalitusten aihe. Hajuja voidaan pitää ”perinteisiä” ilman-
saasteita ja melua monimutkaisempana urbaanina ympäristöongelmana, sillä hajuhaittojen
määrittely on vielä hankalampaa hajuaistimusten subjektiivisuuden ja mittaamisen ongelmien
takia.18 Hajut ympäristöongelmana on pääsääntöisesti rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle,
vaikka rajankäynti ilman epäpuhtauksien ja hajujen välillä onkin hieman häilyvää. Hajuprob-
lematiikkaa on käsitelty tässä vain, mikäli se esiintyy yhdessä jonkin muun ilman pilaantumi-
sen elementin kanssa. Näin tosin usein olikin, kun ilmansaasteongelman muodosti esimerkiksi
pahalta haiseva savu. Tämän rajauksen perusteella Helsingissä vielä sotien jälkeen yleinen
hajuongelma, viemärinhaju, on jätetty käsittelyn ulkopuolelle.19

1.3 Ilmansuojeluhistorian tutkimuskenttä

Ympäristöhistoria on tieteenalana melko nuori ja se luokitellaan usein 1960- ja 1970-luvun
aikana yleistyneisiin, ns. ”uusiin historioihin”.20 Se on 30 vuoden aikana tieteenalana kuitenkin
nopeasti kasvanut, mikä heijastuu myös julkaistujen tutkimusten määrässä. Ympäristöhistori-

16  Vuori 1977, 52. Helsingin melun historiasta, ks. Ampuja 2007.
17  Johdatus valosaasteeseen, ks. Lyytimäki 2006, 57–85.
18  Vrt. Classen ym. 1994, 170.
19  Hajumaailman historiaa on tutkittu vain vähän. Ks. hajujen historiasta tarkemmin Classen ym. 1994; Lyytimäki
2006; Salmi 2001; Helsingin osalta ks. Kivistö & Laakkonen 2001a.
20  Kalela 2000, 221–222.
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asta on muodostunut kattokäsite hyvin erilaiselle tutkimukselle. Tutkimuskohde määritellään
useimmiten hyvin väljästi luonnon ja yhteiskunnan välisten vuorovaikutussuhteiden muuttu-
miseksi ajassa.21

Ympäristöhistorian tutkimuskenttää voidaan luokitella valitun lähestymistavan mukaan.
Ilmo Massa on erottanut neljä eri lähestymistapaa: ympäristön ja talouden vuorovaikutuksen
näkökulman, luonnonympäristön tai ekologisen historian näkökulman, ympäristötietoisuuden
(aate)historian näkökulman sekä ympäristöpolitiikan näkökulman.22 Ympäristöhistorian eri
lähestymistavat on kuitenkin ymmärrettävä painopisteinä, sillä näitä eri ulottuvuuksia ei voi
tyystin erottaa toisistaan. Laajemmassa historiallisessa synteesissä, mitä pidetään ympäristö-
historian yhtenä tavoitteena, eri näkökulmat nivoutuvat yhteen.

Valtaosa ympäristöhistorian kirjallisuudesta on ilmestynyt 1990-luvulla ja sen jälkeen.
The Journal of American History julkaisi 1990 oman ympäristöhistoriaan keskittyvän teema-
numeronsa ja samana vuonna suomalaiset tutkijat kokoontuivat yhteiseen seminaariin poh-
timaan ympäristöhistoriaa. Historiallinen Aikakauskirja julkaisi seuraavana vuonna oman
ympäristöhistorian teemanumeronsa.23 Uudemman kerran Historiallinen Aikakauskirja pai-
notti ympäristöhistoriallisia teemoja vuosien 2005 ja 2007 numeroissaan.24 Kaupunkihistorian
johtava kansainvälinen aikakauslehti Journal of Urban History julkaisi 1994 numeron, jossa
painottuivat ympäristöhistorialliset artikkelit ja History and Theory-lehden ympäristöteema-
numero ilmestyi vuonna 2003.25

Urbaani ympäristöhistoria on kaupunkihistorian sekä ympäristöhistorian sekoitus26,
mutta enemmän kuin vain osiensa summa. Se nousi omaksi tutkimusalakseen Yhdysvalloissa
1970-luvun aikana, vaikka seuraavina vuosikymmeninä ympäristöhistorioitsijat vielä kävivät
periaatteellista keskustelua siitä, kuuluuko rakennettu ympäristö lainkaan ympäristöhistorian
tutkimuskohteeksi.27 Selkeämmin omaksi erityiseksi ympäristöhistorian osa-alueeksi ympäris-

21 Ympäristöhistoriallisen tutkimuksen kehittymisestä ja historiasta, ks. esim. Crosby 1995 ja McNeill 2003.
Tuoreita näkemyksiä ympäristöhistorian tutkimuskentän nykyisistä ongelmista ja haasteista ovat esittäneet mm.
Asdal (2003) ja Sörlin &Warde (2003) Heidän mukaansa esimerkiksi ympäristöhistorian suhde luonnontieteisiin
ja sen teoriapohja ovat puutteelliset. Suomessa akateeminen ympäristöhistoria on sijoittunut laajempien oppituol-
ien yhteyteen, eikä ole vielä saavuttanut institutionaalista asemaa tieteiden kentässä.
22  Massa 1991, 292. Carolyn Merchant (1990, 1117) nostaa biologisen ja sosiaalisen reproduktion yhdeksi ym-
päristöhistorian tutkimukselliseksi näkökulmaksi.
23  Historiallinen Aikakauskirja 4/1991; Myllyntaus 1991a, 291.
24 Historiallinen Aikakauskirja 4/2005; Historiallinen Aikakauskirja 1/2007 (Itämeren ympäristöhistorian
teemanumero).
25  Journal of Urban History 20 (1994):3; History and Theory 42 (2003):4.
26  Brosnan 2004, 114.
27  Keskustelusta, ks. esim. Worster 1988, 292–293; Melosi 1993, 2-4; Cronon 1990, Rosen & Tarr 1994; Rose
2004, 769. Donald Worsterin käsitti rakennetun ympäristön täysin kulttuurisena tuotteena, jonka tutkimus katetaan
jo arkkitehtuurin ja teknologian historiassa sekä kaupunkihistoriassa.
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töhistoria on noussut 1990-luvulta alkaen.28

Urbaanin ympäristöhistorian yhtenä painopisteenä ovat olleet erilaiset saastumista käsit-
televät tutkimukset.29 Monet kaupunkien saastumisongelmat voidaan johtaa hallitsemattomasta
suurkaupungistumisesta ja teollistumiskehityksestä, joskin Martin Melosi varoittaa sortumasta
yksioikoiseen saastumisen selittämiseen. Myös muut tekijät, kuten maatalous, voivat aiheuttaa
saastumista.30 Saastumisen historiaan keskittyneessä tutkimuksessa pääpaino on ollut vesien ja
ilman, jossain määrin myös maaperän saastumisessa, jätehuollon kriiseissä sekä myrkyllisten
aineiden leviämisessä. Pohjimmiltaan kyse on inhimillisen ja teollisen toiminnan tuottamasta
valtavan jätemäärän sijoittamisesta ja seurauksista. Nyttemmin ilmastonmuutoksen ympärillä
käydyn keskustelun räjähdysmäisestä lisääntymisestä johtuen myös ilmastohistoria on löytä-
mässä yleisönsä.

Ilman saastumisen historia

Tiettävästi varhaisin ilmansaastumisen historiaan keskittyviä tutkimus oli Marvin Brienesin
vuonna 1975 valmistunut historian alan väitöskirja The Fight Against Smog in Los Angeles,
1943–1957.31 Laajemmin ovat ilmansaastumisen historian pioneeritutkijoina tulleet tunnetuik-
si brittifyysikko Peter Brimblecombe sekä yhdysvaltalainen historioitsija Joel Tarr. Brimble-
combe pohti varhaisessa työssään Englannin keskiaikaista ilmansaastumista32 ja ympäristöhis-
torian uranuurtajana tunnettu Tarr julkaisi vuonna 1981 tutkimuksen Pittsburghin ilmansuoje-
lusta.33 Merkittävimpänä avauksena ilmansuojelun historiaan mainitaan kuitenkin usein Peter
Brimblecombin vuonna 1987 julkaistu kattava esitys Lontoon ilmansaasteiden historiasta.34

”The Big Smoke” kuvailee Lontoon kehittymistä yhdeksi maailman saastuneimmaksi kau-
pungiksi, jonka tunnusmerkkinä oli vuosisatojen ajan kivihiilensavuinen ilma. Samana vuonna
ilmestyi myös Saksassa ympäristöhistoriallisia teemoja kokoava kirja, joka sisälsi artikkelin
saksalaisen ilmansaastumisen historian yleisistä suuntaviivoista 1800-luvulta aina 1980-luvul-
le asti.35

Ilmansaastumisen historiaa käsittelevä tutkimuskirjallisuus kuvaa ennen muuta länsi-
maita voimakkaan teollistumisen ja kaupungistumisen kautena, 1800-luvun jälkipuoliskolla
ja 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Varhaisempiin aikakausiin on perehtynyt esi-
merkiksi Timo Joutsivuo mielenkiintoisessa työssään, jossa hän selvitti 1500–1700-luvuilla

28  Platt 1999, 89-90, 95.
29  Englanniksi käytetään nimitystä pollution history.
30  Melosi 2001, 11.
31  Brienes 1975, Dunsby 2004, 197 mukaan.
32  Brimblecombe 1976.
33  Tarr 1981.
34  Brimblecombe 1987.
35  Andersen & Brüggemeier 1987.
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kaupungeissa vallinneita näkemyksiä kaupunki-ilman vaikutuksesta ihmisen terveyteen.36 Eh-
doton enemmistö ilmansaastumisen ja -suojelun historiaa käsittelevistä julkaisuista sijoittuu
maantieteellisesti Länsi-Eurooppaan, eritoten Iso-Britanniaan, mutta myös Saksaan, sekä Yh-
dysvaltoihin.37 Länsimaiden varhainen teollistuminen ja siirtyminen fossiilisten polttoainei-
den, erityisesti kivihiilen, laajamittaiseen käyttöön johti ennennäkemättömien savuongelmien
syntyyn kaupungeissa. Ilmansaastumisongelmat räjähtivät käsiin lukuisilla paikkakunnilla
teollistuneissa maissa. Viime vuosien aikana on kuitenkin ollut havaittavissa tutkimuksellisen
kiinnostuksen laajenemista myös angloamerikkalaisen kulttuuripiirin ulkopuolelle.38

Varhaisimmat ilmansaastumisen ympäristöhistorialliset tutkimukset keskittyvät savuon-
gelmien ja niiden poliittisten ratkaisuyritysten kuvaamiseen. Tärkeässä roolissa olivat myös
erilaiset ryhmittymät varhaisten ilmansuojeluponnistelujen taustalla.39 Sittemmin tutkimukses-
sa on edetty kohti aiempaa hienosyisempää tulkintaa ilmansaasteiden historian kulttuurisista
merkityksistä sekä savun ja saastumisen yhteiskunnallisesta uudelleenmäärittelystä. Samalla
erilaiset kulttuurituotteet kaunokirjallisuudesta kansanlauluihin on nostettu ilmansaastumisen
historian lähdeaineistoksi.40 Muita tutkimuksellisesti kiinnostavia lähestymistapoja ovat olleet
ilmansuojelun tekniikan historia41 sekä katastrofaaliset ilmansaastumisepisodit. Niiden merki-
tystä on peilattu osana ilmansuojelun yleistä kehittymistä.42 Mark Jacobson tarjoaa kattavan
yleiskatsauksen ilmansaasteiden regulaatioon maailmassa antiikin Kreikasta toisen maailman-
sodan jälkeisiin ilmansuojelulakeihin43 ja muutamia maakohtaisia ilmansuojelun juridiikan
historiallisia tutkimuksiakin on tehty.44

Tarkastelun kohteena olleiden alueiden maantieteellinen laajuus sekä ajallinen rajaus
ovat luonnollisesti vaikuttaneet siihen, miten yksityiskohtaisesti historiallisia ilmansuojelu-
kamppailuja on voitu tutkia. Kansallisvaltioiden tasolla tapahtuva tarkastelu on useimmiten
keskittynyt lainsäädännön ja hallinnollisen ilmansuojelun tarkasteluun, kun taas alueellinen
ja paikallinen mittakaava on mahdollistanut yksityiskohtaisemman analyysin saastumisen
taustoista ja niistä yhteiskunnallisista ilmiöistä, joita saastumisesta on seurannut. Tutkimuksen
aikajänteet ovat vaihdelleet yksittäisistä saastumisepisodeista murrosvuosikymmenten tarkas-
teluun sekä aina kokonaisten vuosisatojen analyysiin.45

36  Joutsivuo 2005.
37  Brüggemeier & Rommelspacher 1987; Jäger 1994; Uekötter 2003, 2004a, 2004b. Yhdysvaltalaisen kirjallisu-
uden osalta, ks. Martin Melosin ilmansaasteiden historiallisen tutkimuksen bibliogra  a (Melosi 2001, 18-20)
38  Ks. esim. Dupuy 2003 (Erzgebirge, Saksa ja Tsekki); Lezama 2004 (Mexico City); Farrell 2004 (Espanjan
lähihistoria).
39  Stine & Tarr 1998, 615. Ks. esim. Tarr 1996; Stradling 1999.
40  Thorsheim 2006; Brimblecombe 1990.
41  Stine & Tarr 1998.
42  Brimblecombe 2004; Snyder 1994.
43  Jacobson 2002.
44  Uekötter 2003; Jussila 2000.
45  Brimblecombe 1987; Andersen & Brüggemeier 1987.
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Räikeistä ilmansaastumisen ongelmistaan kuuluisat kaupungit ovat kiinnostaneet tut-
kijoita erityisen paljon. Miljoonakaupunki Lontoon kivihiilensekaiset sumut ovat olleet tun-
netuimpia ilmansaastumisen historiassa46, Yhdysvaltojen Pittsburgh47 ja Iso-Britannian Man-
chester48 on puolestaan muistettu teollisuussavuistaan. Kalifornian aurinkoista mainetta alkoi-
vat 1900-luvun puolivälistä alkaen varjostaa erityisesti autoliikenteen aiheuttama savusumu,
surullisenkuuluisa smog.49 Kuuluisien saastekaupunkien rinnalle ovat tutkimuksessa nousseet
myös muut kaupungit, joiden erityispiirteitä ilmansaastumisen osalta on nostettu esiin. Esi-
merkiksi Heather Viles on tutkinut Oxfordin kaupungin ilmansaastumista 1700-luvun lopulta
1960-luvulle ja tarkastelee aihetta erityisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten
tuhoutumisen näkökulmasta.50 Oxford poikkeaa monista muista Britannian kaupungeista siinä,
että se ei ole ollut merkittävä teollisuuskeskus vaan kulttuurihistoriallisesti tärkeä yliopistokau-
punki. Tärkeäksi teemaksi nousee aluksi rakentamisessa käytetyn kivimateriaalin ”heikkous”
ilmansaasteita vastaan, vasta myöhemmin itse ilmansaasteet nousevat ongelman ytimeksi.

Vertailevaa tutkimusta eri maiden kehityksestä on tehty vain vähän. Frank Uekötter kattaa
järkälemäisessä teoksessaan taidokkaasti ja yksityiskohtaisesti lähes sata vuotta (1880–1970)
saksalaista ja yhdysvaltalaista ilmansaastumisen ja -suojelun historiaa, mutta vertaileva osuus
jää kuitenkin melko kevyeksi.51 Stradling ja Thorsheim keskittyvät artikkelissaan vertaile-
maan Britannian ja Yhdysvaltojen ilmansuojelua 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa.52 Lennart
Lundqvistin ympäristöpoliittisessa tutkimuksessa vertaillaan Yhdysvaltojen ja Ruotsin erilai-
sia polkuja ilmansuojelulainsäädännön ja -politiikan muotoutumisessa 1960- ja 1970-lukujen
vaihteessa.53

Ilmansaasteiden ja -suojelun historia Suomessa ja Helsingissä

Suomalaisen ympäristöhistorian tutkimusperinteeseen voidaan laajasti määritellä lukeutuvan
luonnonympäristöihin, metsiin ja niiden käyttöön sekä maanviljelykseen liittyvät teemat.54

Ensimmäisen kerran tieteidenvälistä ympäristön saastumisen historiankirjoitusta peräänkuu-
lutettiin Suomessa jo niinkin varhain kuin 1972. Historioitsija Jaakko Suolahti kutsui Olli
Vehviläisen, Veikko Litzenin, Toivo Paloposken ja Pirkko Rommin kanssa ympäristöteemasta
kiinnostuneita henkilöitä kokoukseen, jossa tavoitteena oli ympäristöhistoriaa tutkivan työryh-

46  Brimblecombe 1987; Brimblecombe 2004; Thorsheim 2002; Thorsheim 2004; Thorsheim 2006.
47  Tarr 1981; Gugliotta 2004a; Gugliotta 2004b; Longhurst 2005.
48  Bowler & Brimblecombe 2000; Platt 2004; Mosley 2004.
49  Dewey 2000; Dunsby 2004.
50  Viles 1996.
51  Uekötter 2003. Ks. myös Uekötter 2004a; 2004b.
52  Stradling & Thorsheim 1999.
53  Lundqvist 1980.
54  Ks. Myllyntaus 1991b. Ympäristöhistorian laventamisessa koskemaan lähes kaikkea luonnonvarojen historial-
lista tutkimusta piilee kuitenkin anakronistinen sävy.



21

män perustaminen. Laajaa näkemystä osoittaneet aihe-ehdotukset käsittivät lukuisia urbaanin
ympäristöhistorian teemoja. Mahdollisen työryhmän kohtalosta ei kuitenkaan ole jäänyt tietoa,
eivätkä tutkimusintressit ilmeisesti olleet riittävän suuret ympäristöhistorian läpimurtoon Suo-
messa.55 Rakennetun ympäristön historiallista tutkimusta on pidetty laiminlyötynä aihealueena
ja 1990-luvulla peräänkuulutettiin tutkimusta, jossa ympäristön ja ihmisen välistä suhdetta
tarkastellaan monitieteisesti ja niiden yhteiskunnalliset kytkökset huomioiden.56 Sittemmin
urbaanin ympäristöhistorian tutkimuksen haasteeseen on Suomessakin vastattu, tosin melkoi-
sella viipeellä.57 Artikkelikokoelma ”Näkökulmia Helsingin ympäristöhistoriaan” tarjoaa mo-
nipuolisen ja laajan johdannon Helsingin ympäristöhistoriaan.58

Suomessa on julkaistu vain vähän varsinaisesti ilmansaasteiden tai ilmansuojelun his-
toriaa käsittelevää tutkimusta. Merkittävien teollisuuspaikkakuntien historiat sivuavat usein
ympäristönäkökulmaa.  Tärkeitä teollisuudenaloja tässä suhteessa ovat esimerkiksi puunjalos-
tus- ja metalliteollisuus.59 Paraisilla sementti- tai kalkkiteollisuuden pölypäästöillä oli merkit-
täviä ympäristövaikutuksia 1910-luvulta alkaen, jolloin niitä myös aktiivisesti pyrittiin vähen-
tämään.60 Minna Harjulan tutkimus Tampereen kaupungin ympäristöhygieniasta 1880-luvulta
talvisodan alkuun saakka käsittelee monipuolisesti kaupunkiympäristön puutteita terveyden-
huollon näkökulmasta.61

Taisto Raunemaa on kartoittanut ilmatutkimuksen historiaa Suomessa.62 Vuonna 2006
ilmansuojeluyhdistys (ISY) julkaisi 30-vuotisen olemassaolonsa kunniaksi populaarin histo-
riikkiteoksen, jossa suomalaisen ilmansuojelun historiaan luodaan kattava yleiskatsaus.63 Kir-
joittamiseen ovat osallistuneet monet 1960- ja 1970-lukujen ilmansuojeluaktiivit ja artikkelit
perustuvatkin osittain muistitietoon ja tuovat siten arvokkaan lisän dokumenttiperustaisille
esityksille.64

Marja Kruut on opinnäytteessään ansiokkaasti perehtynyt vuosisadan vaihteen (1880–
1920) savuhaittoihin ja niistä käytyyn keskusteluun Helsingissä. Hän selvitti myös Helsingin
ensimmäisen savuntarkastajan työtä 1900-luvun alussa.65 Tämän lisäksi Helsingin ilmansaas-
teet mainitaan sivumennen joissakin historiallisissa tutkimuksissa, kuten Heikki Wariksen
klassisessa kaupunkitutkimuksessa, mutta varsinaisesti pääkaupungin ilmansaasteiden ja -suo-

55  Jaakko Suolahden ym. kutsu 29.9.1972 pidettävään kokoukseen, Ora Patoharjun henkilökohtainen arkisto.
56  Myllyntaus 1991b, 100–101.
57  Ks. esim. Laakkonen ym. 1999; Laakkonen 2001; Juuti 2001; Harjula 2003; Lahtinen 2005; Ampuja 2007.
58  Laakkonen ym. 2001.
59  Ks. Hollolan sulfaattiselluloosatehtaan saasteongelmista Forsius (päiväämätön).
60  60 vuotta Partek ilmansuojelua 1980.
61  Harjula 2003.
62  Raunemaa 2000.
63  Huutoniemi ym. 2006.
64  Ks. myös Patoharju 1996.
65  Kruut 1998a; 1998b; 1999.
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jelun historiaan keskittyvää tutkimusta on julkaistu varsin vähän.66

Tämän tutkimuksen on tarkoitus tehdä avaus paikalliseen ilmansaastumisen ja ilmansuo-
jelun historiaan. Edellä esitettyjen luokittelujen puitteissa käsillä oleva tutkimus paikantuu tut-
kimuskentällä ympäristöpolitiikan näkökulmaa painottavaan urbaaniin ympäristöhistoriaan.
Historiallinen näkökulma on yksi monista monitieteisessä yhteiskuntatieteellisessä ympäris-
tötutkimuksessa ja omaan tutkimukseeni se on valikoitunut henkilökohtaisten kiinnostusten
pohjalta. Ympäristöhistoriallinen tutkimus on Suomessa vakiintumatonta, eikä siihen ole val-
miita koulutusohjelmia. Niinpä ympäristöhistorian kenttä on monia muita tieteenaloja avoi-
mempi eri tutkimusperinteestä tuleville tutkijoille, joskin historiantutkijat ovat dominoineet
ympäristöhistoriallisen tutkimuksen kenttää niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

1.4 Tutkimuksen lähtökohdista ja käsitteistä

Ympäristöhistoriallisessa tutkimuksessa tutkitaan ihmisen ja luonnonympäristön välisten vuo-
rovaikutussuhteiden muutoksia.67 Vaikutussuhteet ovat kahdensuuntaisia: ihminen muuttaa
toiminnallaan luontoa ja toisaalta luonnon muutokset vaikuttavat ihmisen toimintaan (kuvion
1 suuret nuolet). Näillä vaikutussuhteilla on moninaisia yhteiskunnallisia seurauksia.68

Kuvio 1 havainnollistaa tätä tutkimuksen keskeistä lähtökohtaa. Ihmiset aiheuttavat toi-
minnallaan ympäristömuutoksia – tässä tutkimuksellisessa kontekstissa ilmanlaadun muutok-
sia – ja ympäristömuutokset vaikuttavat ihmisten toimintaan ja elämään. Tähän prosessiin voi

66  Waris 1932 ja 1934 – paikallishistoria- Kallion kaupunginosa; Ks. myös Åström 1956 ja 1957 (kaavoitus);
Häyrynen 1994 ja 2001 (puistot ja viheralueet); Nygård 1999; 2001; 2004 (jätehuolto); Turpeinen 1995 (kunnal-
listekniikka); Hosiaisluoma 2001b (jäkälät ja muu kasvillisuus).
67  Luonnon ja ihmisen dikotomiasta, ks. esim. Laitinen 2002, 410–413.
68  Hughes 2006, 5-6; Lahti 1998, 20–21.

KUVIO 1. Urbaanin ihmisen toiminnan ja ympäristömuutosten kaksisuuntainen vuorovaiku-
tussuhde. (mukaillen Lahti 1998, 21, Laakkonen 2001, 19).
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liittyä jännitteitä ja erilaisten kysymysten politisoituminen. Ihmisen ja luonnon välinen vuoro-
vaikutus tapahtuu aina jossain tietyssä yhteiskunnallisessa kontekstissa, jonka rakenteelliset,
institutionalisoituneet tekijät vaikuttavat inhimilliseen toimintaan.69 Mikäli ympäristömuutos
mielletään ja arvotetaan kielteiseksi, siitä rakentuu yhteiskunnallinen ongelma. Konstruktionis-
tisen näkemyksen mukaan ympäristöongelma saattaisi rakentua pelkästään ihmisten välisessä
vuorovaikutuksessa, jolloin puheen tai konstruoimisprosessin takana olevasta todellisuudesta
ei välttämättä olla kiinnostuneita. Tämä tutkimus koskee kuitenkin ilmansaastumisen muotoja,
jotka ovat olleet eri tavoin objektiivisesti havainnoitavissa. Ilmansaastuminen ympäristöongel-
mana rakentuu havaittujen ympäristömuutosten olemassaolon, ympäristömuutoksen kielteisen
arvottamisen ja ihmisten välisen sosiaalisen kanssakäymisen kautta. ”Todellisia” luonnossa
tapahtuneita ympäristömuutoksia ei historiallisessa tutkimuksessa ole mahdollista tavoittaa
muuten kuin ihmisten suoraan tai epäsuorasti tuottamien lähteiden avulla. Siitä toiminnasta,
jota ei tapahtunut menneisyydessä, voidaan esittää arveluja, mutta pitkälle meneviä johtopää-
töksiä voi olla hankala perustella. Sen takia tutkimuksessa painottuvat ne tapahtumaketjut ja
prosessit, joissa ympäristöongelmaksi koettua asiantilaa seuraa inhimillistä toimintaa.

Näissä tilanteissa ihminen voi vastauksena ympäristönmuutokseen toimia aktiivisesti ja
pyrkiä muuttamaan ympäristöään miellyttävämpään suuntaan – ihmistoiminnan ja ympäris-
tömuutosten ketju jatkuu kehämäisenä. Laajan tutkimuskysymyksen avulla pyritään tavoitta-
maan molemmat nuolet. Kuten Laine ja Peltonen ovat todenneet, ympäristökysymykset raken-
tuvat poliittisten ja kulttuuristen prosessien risteyskohdassa.70 Tässä tutkimuksessa lähestytään
inhimillisen toiminnan ja ympäristömuutosten vuorovaikutusta – ja erityisesti sen historiallisia
muutoksia – molemmat näkökulmat huomioon ottaen.

Ympäristöhistoriassa kaupunkeja on usein tarkasteltu metabolisina kokonaisuuksina.71 Tällä
tarkoitetaan eräänlaista aineenvaihduntaa, eli materiaalin ja energian virtoja kaupunkien si-
sällä ja kaupunkien ja niitä ympäröivien alueiden välillä.72 Kaupungit ovat jatkuvasti riippu-
vaisia ulkopuolelta tulevista ainevirroista ja toisaalta ylimääräistä, käytettyä materiaa täytyy
vastaavasti myös poistua kaupungin aineenvaihdunnasta. Ympäristön saastumisen kannalta
ongelman muodostavat juuri poistettavat virrat, eli erilaiset jätteet.

Kun jätteet päätyvät joko kaasumaisessa, nestemäisessä tai kiinteässä muodossa ilmaan
ja ne määritellään haitallisiksi, puhutaan ilman likaantumisesta, pilaantumisesta tai saastumi-
sesta. Kaikkia näitä nimityksiä käytetään rinnakkain, vaikka ne sisältävätkin ongelman va-
kavuuden aste-eron. Tässä tutkimuksessa pyritään hyödyntämään kulloinkin käytettyjä nimi-
tyksiä. Olennaista on, että ihmisen toiminnan seurauksena ilmaan päätyy aineita, jotka joko

69  Vrt. Layder 1998, 74–75.
70  Laine & Peltonen 2003, 19–20.
71  Tarr 1996, 7; Laakkonen 2001, 17.
72 Kaupungin metaboliaan kuuluu myös informaatio, mutta tässä tutkimuksessa tietovirtoja ei ole otettu
huomioon.
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ylittävät kyseisen aineen luonnollisen määrän ilmassa tai aine on kokonaan ilman koostu-
mukselle vieras. Näitä kutsutaan usein joko lievemmin ilman epäpuhtauksiksi tai vahvemmin
ilmansaasteiksi, vanhemmassa kirjallisuudessa myös saastukkeiksi. Aluksi ”saaste”-termi ra-
jattiin koskemaan radioaktiivista laskeumaa, mutta melko pian käsite laajeni koskemaan ilman
epäpuhtauksia yleisemminkin.73

Ennen kuin voidaan käsitellä ilmansaasteita, on ihmisen nimettävä ilmaan joutuva yli-
määräinen ainesosa ilmansaasteeksi ja todettava se yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Ilman-
saasteiden muuttuminen yhteiskunnalliseksi ongelmaksi perustuu joko määrälliseen tai laa-
dulliseen arvioon aineen haitallisuudesta. Havainto voi olla aistinvarainen tai mittauslaittei-
den avulla tehty, sillä ilmansaasteet sekoittuvat yleensä luonnostaan melko nopeasti muuhun
ilmamassaan eivätkä ilmalle vieraat ainekset ole läheskään aina suoraan havainnoitavissa. Jo
nimitys ilmansaaste tai epäpuhtaus kertoo kielteisestä arvostuksesta ja ilmansaasteiden epätoi-
vottavuudesta. Ympäristöä ja ympäristöongelmaa tarkastellaan inhimillisen toiminnan näkö-
kulmasta, mikä tekee lähestymistavasta väistämättä ihmiskeskeisen.74

Ilmansuojelulla tarkoitetaan inhimillistä toimintaa, jolla pyritään painotuksesta riippuen
joko estämään tai vähentämään ihmisen toiminnan aiheuttamien päästöjen joutuminen ilma-
kehään tai estämään tai rajoittamaan päästöjen aiheuttamia haittoja ihmisen terveydelle, luon-
nolle tai muulle ympäristölle.75 Tavoitteena on ilmanlaatu, joka turvaa terveellisen ja viihtyisän
elinympäristön sekä luonnon toimintakyvyn säilymisen.76 Itse termi ”ilmansuojelu” on vakiin-
tunut suomalaiseen terminologiaan vasta 1960-luvun jälkipuoliskolla. Tiettävästi ”ilmansuo-
jelu” esiintyy suomenkielisenä ensimmäistä kertaa Työterveyslaitoksen laatimassa muistiossa
”Yleinen ulkoilman suojelu” vuonna 1965.77 Termin käyttö yleistyi vähitellen ja sitä käytettiin
rinnakkain ”ilman saastumisen ehkäisemisen” ja ”ilman saastumisen torjunnan” kanssa. ”Tor-
junta”-termiä käytettiin vakiintuneesti meluntorjunnan yhteydessä ja koska ilmansaasteita ja
melua käsiteltiin usein yhdessä, oli luontevaa käyttää samaa nimitystä, ”torjuntaa”, molempien
osalta. Suomalaisissa tietosanakirjoissa ilmansuojelu esiintyy ensimmäisen kerran tiettävästi
vasta vuonna 1977, mistä voi päätellä termin olleen tuolloin jo selkeästi vakiintunut.78

Jo ennen tätä mainittiin tietosanakirjoissa ilman erilaiset epäpuhtaudet etenkin kaupun-
geissa, mutta ei varsinaista yhteiskunnallista toimintaa, jonka tavoitteena olisi ehkäistä tai vä-

73  Encyclopedia Fennica, Otavan Iso Tietosanakirja 1964.
74  Vrt. Hughes 2006, 4; Laakkonen 2001, 16–17.
75  Ks. esim Suomalainen tietosanakirja 1990; Nykysuomen tietosanakirja 3, WSOY 1993. Vuonna 1972 Bri-
itta Koskiaho (1972, 96) määritteli ilmansuojelun “ilman suojelemiseksi vierailta aineilta”. Tämä näkemys ei
kuitenkaan ole yleistynyt vaan määritelmät ovat painottaneet ilmansaasteista ihmiselle, muulle luonnolle ja mate-
riaaleille aiheutuvia haittoja.
76  Suomen ympäristökeskus 2007, elektroninen lähde.
77  Thl 19.5.1965, 454§, liite 16.
78  Otavan Suuri Ensyklopedia 1977, osa 3. Läheinen termi “ilmasuojelu” sen sijaan kuuluu maanpuolustuksen
käsitteistöön 1900-luvun alun sanakirjoista lähtien. “Ilmanlaatu”-termiä on käytetty synonyyminä sääoloille, vrt.
ruotsin kielen väderlek (Ks. esim. Helsingin tilastollinen vuosikirja 1920)
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hentää näitä haittoja. Jos ilmansuojelu määritellään viittaamaan ensisijaisesti ilman epäpuh-
tauksien ja niistä aiheutuvien haittojen vähentämiseen, voidaan jo 1800-luvun jälkipuoliskolla
nähdä periaatteellisella tasolla samankaltaista toimintaa, kuin mitä ilmansuojelu nykyään on,
vaikka itse termi ei ollutkaan käytössä. Howellin ja Prevenierin mukaan on mahdollista käyt-
tää aikakaudelle vieraita, nykyisyyden käsitteitä, sortumatta anakronismiin, kunhan kirjoittaja
tekee yleisölleen selväksi, että käsite ei ole alkuperäinen tutkittavalta ajalta ja toisaalta kunhan
menneisyyden tapahtumia ja ihmisiä ei arvioida nykyisten määritelmien mukaan.79

Englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään yleisesti käsitettä air pollution control80,
joka mielestäni on suomalaista ilmansuojelu-käsitettä parempi. ”Suojelu”-termi lisää mieles-
täni hämmennystä sen suhteen, ketä tai mitä pitäisi suojella. Paremman suomalaisen termin
puutteessa, ja koska ilmansuojelu on vakiintunut suomalaiseen sanastoon, tyydyn käyttämään
sitä enkä keinotekoisilta kuulostavia hankalia vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi ilman epäpuh-
tauksien rajoittaminen. Käytän myös ilmansuojelua laveampaa termiä ”ilmakysymys” kuvaa-
maan sitä historiallista kokonaisuutta, johon kuuluvat ilmanlaadun muutoksia ja haittoja sekä
hahmottumassa olevaa ilmansuojelua sivuavat tapahtumat sekä niistä käyty julkinen ja puoli-
julkinen hallinnollinen keskustelu.

Edellä esitetyn määritelmän perusteella ilmansuojelu on ihmisen tietoista toimintaa, jolla on
ennalta määritelty päämäärä.81 Ilmansuojelun kohteena olevat haitat ovat kuitenkin syvästi
tulkinnanvaraisia. Kulloinenkin tulkinta haitoista perustuu aikansa havaintoihin, määritelmiin
ja arvotuksiin. Ilmansuojelu on yhteiskunnallista toimintaa, johon ottavat osaa ja vaikuttavat
monet yhteiskunnalliset toimijaryhmät. Tämän tutkimuksen ensimmäisenä lähtökohtana on
näkemys ilmansuojelun poliittisuudesta. Kun termiä poliittinen käytetään sen laajassa mer-
kityksessä, se ei rajoitu pelkästään tiettyjen vakiintuneiden ja muodollisten organisaatioiden
toimintaan. Poliittisuudella ei myöskään tarkoiteta tässä puoluepolitiikkaa. Seppo Paananen
on tutkimuksessaan oivaltavasti erotellut ”suuren” ja ”pienen” politiikan. Suurella politiikalla
hän tarkoittaa perinteistä valtiojohtoiseen tai kansantalouden ohjaamaan päätöksentekoon pe-
rustuvaa politiikkaa, kun taas pienellä politiikalla hän tarkoittaa yksittäisten ihmisten toimissa
välittyvää politiikkaa, joka osaltaan myös toteuttaa suuren politiikan tavoitteita käytännös-
sä. Pieni politiikka ei kuitenkaan ole mitenkään vähämerkityksistä.82 Poliittinen toiminta on
kytketty vahvasti konkreettiseen kokemuksellisuuteen, mikä näyttäytyy mielestäni erityisesti
”pienessä” politiikassa.83 Ihmisten erilaiset päämäärät ja elämässään kokemat epäkohdat ovat
pienen politiikan syntymisen edellytys. Tässä työssä samankaltaista jaottelua on mielekästä
soveltaa siten, että ”suurella ilmansuojelupolitiikalla” tarkoitetaan kunnallista päätöksentekoa

79  Howell & Prevenier 2001, 96.
80  Ks. esim Uekötter 2004a.
81  Vrt. Sairinen 2000, 35.
82  Paananen 1999, 37, 105.
83  Lappalainen 2007, 198-199.
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ja ilmansuojelun valtakunnallisia ja näiden ohessa syntyviä kunnallisia linjauksia, ja ”pienellä
ilmansuojelupolitiikalla” puolestaan helsinkiläisten arkisessa elämässään kohtaamia kiistoja ja
niiden yksittäisiä ratkaisuja.

Politiikassa määrittäväksi tekijäksi muodostuu jonkin asian näkeminen ongelmana, jon-
ka ratkaisuvaihtoehdot herättävät eri osapuolissa ristiriitaisia mielipiteitä ja kantoja. Poliitti-
suuteen liittyy näin vähintään kaksi eri toimijaa tai toimijaryhmää, joiden eriävät näkökannat
muodostavat poliittisen kiistakysymyksen.84 Ympäristökysymykset ovat osoittautuneet hyvin
poliittisiksi siitä huolimatta, että periaatteellisella tasolla vallitsee suuri yksimielisyys: kukaan
ei halua huonoa ympäristöä, ilmansaasteita tai pilaantuneita vesistöjä vaan kaikki haluavat
hyvän ja terveellisen ympäristön. Tästä asiasta ei tarvitse valita puolta.85 Tässä tutkimukselli-
sessa kontekstissa poliittisuus näyttäytyy erilaisina tulkintoina päästöjen haitoista, kon  iktina
ilmansuojelun päämääristä tai menetelmistä. Eri näkemykset koskevat sitä, missä mittakaa-
vassa ilman epäpuhtauksia tulisi vähentää tai niiden syntyminen estää, millä menetelmillä ja
kenen kustannuksella.

Politiikan kon  iktiulottuvuuden lisäksi se on määritelty myös yhteisten asioiden hoitami-
sena eri toimijoiden yhteistyönä.86 Nämä kaksi ulottuvuutta eivät ole ristiriidassa keskenään,
vaan politiikka voi olla molempia. Politiikkaan kuuluvat sekä yhteiskunnalle määriteltyjen asi-
oiden hoitamista koskevat päätökset, että näiden päätösten kyseenalaistaminen ja toisenlaisten
vaihtoehtojen esittäminen. Jonkin aiheen politisoituminen viittaa nimenomaan tähän olemassa
olevien toimintatapojen tai päätösten haastamiseen, jolloin se samalla nostetaan poliittisen
päätöksenteon areenoille.87 Politisoituminen edellyttää toimijaa, joka vaatii muutosta vallitse-
vaan tilanteeseen, jolloin käsillä on tilanne, jossa tietystä asiasta vallitsee vähintään kaksi eri-
laista mielipidettä. Koska ympäristökysymykset ovat vahvasti läsnä jokaisen ihmisen arjessa,
ovat ympäristökysymykset erityisen herkkiä politisoitumaan pienen politiikan merkityksessä.
Tässä tutkimuksessa käsitellään erityisesti ilmansuojelun politisoitumista. Se on tapahtumien
sarja – prosessi – jossa erilaiset, vaihtuvat tapahtumat seuraavat toisiaan.88

Martin Jänicke on nostanut esiin ristiriitoja, joita syntyy valtion erilaisten roolien seurauk-
sena.89 Samaa erilaisten tehtävien keskinäistä jännitteisyyttä voidaan suomalaisessa konteks-
tissa havaita myös kunnallistasolla sen melko suuren itsehallinnon ja lukuisten lakisääteisten
tehtäviensä takia.90 Verotuottojensa turvaksi kaupungin tulee edistää taloudellista aktiviteettia
ja työllisyyttä, luoda ja ylläpitää tiettyä infrastruktuuria ja toisaalta turvata asukkaille asialliset

84  Lappalainen 1997, 91; Berndtson 2003, 35. Palonen (1988, 19) puhuu politiikan kon  iktiperspektiivistä ero-
tuksena harmoniaperspektiivistä, jossa politiikka ymmärretään ”yhteisten asioiden hoitamisena”.
85  Lowe & Morrison 1984, 80.
86  Paloheimo & Wiberg 2004, 15.
87  Laine & Jokinen 2001, 56.
88  Abrams 1982, 192; Berndtson 2003, 35.
89  Jänicke 1990.
90  Kuntien roolista suomalaisessa hallintomallissa, ks. esim. Kolbe 2002, 18–21.
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ja terveelliset olosuhteet poistamalla mahdollisia (ympäristö)haittoja. Kaikki tämä tulisi vielä
toteuttaa edustuksellisen demokratian mukaisesti kaupunkilaisten ”tahtoa” noudattaen. Näiden
tehtävien keskinäinen ristiriitaisuus voidaan nähdä usein urbaanin ympäristöongelman politi-
soitumisen taustalla. Tässä työssä suurta ilmansuojelupolitiikkaa tarkastellaan pääsääntöisesti
julkisen päätöksenteon kautta, sillä ilmansuojelua voidaan pitää kunnallisena julkishyödyk-
keenä. Päätöksentekoprosessissa punnitaan yhteiskunnassa esiintyviä ihanteita suhteessa niuk-
koihin taloudellisiin resursseihin.91

Ilmansuojelun politisoituminen edellyttää niiden taustalla olevien ympäristön laadun
epäkohtien nostamista yhteiskunnallisen käsittelyn kohteeksi. Tätä on kuvattu kynnyksenä92

tai suodattumisena.93 Aiemmin todetun priorisoinnin lisäksi yhteiskunnalliset ongelmat vali-
koituvat julkiseen käsittelyyn vaihtelevasti eri aikoina. Ympäristöongelmien julkinen läpäi-
syvoima on vahvasti kytköksissä laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin.94 Ympäristöon-
gelman yhteiskunnallinen käsittely on dynaaminen ja ei-lineaarinen prosessi, johon monet eri
toimijat ja intressiryhmät pyrkivät vaikuttamaan omien tarkoitusperiensä mukaisella tavalla.95

Ympäristöongelman politisoitumisen ymmärtämisen kannalta on olennaista ottaa huo-
mioon kulloinenkin yhteiskunnallinen ja diskursiivinen konteksti, jonka puitteissa politisoitu-
minen tapahtuu.96 Konkreettisten tapahtumien, ”faktojen” ja päätösten lisäksi ilmansuojelun
poliittisuus rakentuu myös diskursiivisella tasolla. Ne tavat, joilla ilmansaasteista on kommu-
nikoitu, puhuttu, kirjoitettu ja niitä on käsitelty, ovat osaltaan muokanneet käsityksiä ilmiöstä,
sen ongelmallisuudesta ja niistä ristiriidoista, joita se on aiheuttanut. Tietoisuus ilmiöstä ja
sen tunnistaminen tietynlaiseksi muovautuu diskursiivisen ulottuvuuden, erilaisten formuloin-
tien ja artikulaatioiden kautta.97 Lähestymistapa tulee lähelle Riitta Laitisen ajatusta siitä, että
kokonaisvaltaiseen kuvaan pyrkivä ympäristöhistoria tarvitsee myös kulttuuri(historialli)sta
näkökulmaa, jotta se pystyy tavoittamaan myös ”mielen ympäristön”, johon kuuluvat erilaiset
mielikuvat, arvot ja toimintamallit kulloinkin kyseessä olevasta aiheesta.98

Ilmansaasteiden ja ilmansuojelun nimeäminen ja määrittely eivät ole peräisin yksinomaan
ympäristöön ja luontoon liittyvistä havainnoista, vaan siinä yhdistyvät myös tieteellisen tutki-
muksen kautta lisääntynyt tieto, poliittinen ilmapiiri ja aiheen poliittinen ajankohtaisuus sekä
ihmisten vaihtuvat arkikäsitykset ilmansaasteiden luonteesta ja merkityksestä.99 Suhde ympä-
ristöön rakentuu kulttuurisen ja sosiaalisen toiminnan kautta ja eri toimijat välittävät puheis-

91  Laakkonen 2001, 23.
92  Hajer 1989, Laine & Peltonen 2003, 67 mukaan.
93  Myllyntaus 1994, 14.
94  Myllyntaus 1994, 14.
95  Huber 2001, 345; John 1998, 24.
96  Laine & Peltonen 2003, 64.
97  Vrt. Purhonen 2002, 10-12.
98  Laitinen 2002, 417.
99  Vrt. Thorsheim 2006, 6-7.
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saan, argumenteissaan ja ratkaisuvaihtoehdoissaan erilaisia väitteitä ja kuvia yhteiskunnan,
luonnon ja teknologian välisestä suhteesta, kuten esimerkiksi ilmansuojeluproblematiikasta.
Teollistuneiden yhteiskuntien suhtautuminen ympäristökysymykseen kehittyy ja muuttuu his-
toriallisesti, minkä takia se on jatkuvasti muutoksen tilassa ja kiistanalainen.100

Ilmansaasteet täytyy aina nähdä siinä yhteiskunnallisessa kontekstissa, jossa ne esiin-
tyvät ja jossa niitä tuotetaan, useimmiten taloudellisen toiminnan seurauksena. Melanie Du-
Puisin mukaan se tapa, jolla yhteiskunta saastuttaa – ja toisaalta suojelee ilmaa saastumiselta
– kertoo meille olennaisia asioita itse yhteiskunnasta. Se kertoo siitä, mitä yhteiskunnassa
pidetään kohtuullisena ja mitä terveytenä, toisin sanoen tietyn yhteiskunnan tuottamat ilman-
saasteet ovat sen sosiaalisten suhteiden peili.101 Samalla ilmansaastumisen ja -suojelun tavoilla
on merkittävä vaikutus niihin poliittisiin prosesseihin, joiden kautta ongelmaan haetaan ratkai-
suja. Ympäristöpoliittiseen prosessiin kuuluva ongelman määrittely ja nimeäminen tapahtuvat
samassa yhteiskunnallisessa kontekstissa.102 Eri aikakausina erilaiset ympäristökysymykset
nousevat julkisuuteen ja yhteiskunnallisen huomion kohteeksi. Yleisön reaktiot kiinnittyvät
historiallisesti erilaisiin ongelmiin, joihin aikansa teollistuneen ja modernin elämänmuodon
aiheuttamat ympäristöongelmat kiteytyvät. Martin Hajer korostaa näiden muita tärkeämmiksi
nousevien, usein symbolisesti latautuneiden, teemojen suurta merkitystä, kun yhteisö rakentaa
jaettua kuvaa ympäristösuhteestaan.103

Käsillä olevassa tutkimuksessa ei ole mahdollista pohtia ilmansaastumisen historiallista
asemaa osana ympäristökysymysten kokonaisuutta, mutta ilmaproblematiikan sisällä voidaan
ajatella samankaltaista Hajerin tarkoittamaa tiettyjen kysymysten erityistä merkityksellisyyttä.
Ilmansaasteet ja -suojelu ovat moniulotteinen kokonaisuus, jonka sisällä voidaan ajatella his-
toriallisia virtauksia, jotka korostavat tiettyjä kysymyksiä toisten kustannuksella. Tämän tut-
kiminen liittyy vahvasti ilmansuojelun kontekstuaalisuuteen, minkälaisia ilmansuojelukysy-
myksiä on milloinkin pidetty yhteiskunnallisesti ongelmallisina ja mitä taas ei? Tutkimukseen
valitun ajanjakson aikana Suomessa vasta määritellään, mitä ilman epäpuhtaudet ja ilman-
saasteet sekä ilmansuojelu ovat. Tätä määrittelyä ovat omalta osaltaan tehneet niin poliitikot,
tieteen edustajat, saastuttavien toimintojen omistajat ja aiheuttajat, yleisimmin liike-elämän
toimijat, sekä tavalliset kaupunkilaiset. Nämä eri toimijat muovaavat yhteisesti jaettua kuvaa
ilmakysymyksen luonteesta sodan jälkeisessä Helsingissä.

Tutkimuskirjallisuudessa on identi  oitu avaintoimijoita, joilla on usein suuri rooli ympä-
ristöongelman käsittelyssä. Ympäristöhistoriallisen tutkimuksen kannalta näiden toimijoiden
tunnistaminen on erityisen tärkeää relevanttien aineistojen löytymisen kannalta. Modernien,
länsimaisten yhteiskuntien osalta on tunnistettu poliittisten päättäjien ja virkamiehistön, me-

100  Hajer 1996, 257; Koskiaho 1997, 70.
101  DuPuis 2004, 5.
102  Huber 2001, 356; Hannigan 1995.
103  Hajer 1996, 246–247, 257.
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dian ja tieteen keskeinen merkitys. Lisäksi voidaan nostaa esiin ympäristöhaitoista kärsivät
kansalaiset, yksittäin tai ryhmittyneenä kansalaisjärjestöksi sekä haittoja aiheuttavat alat, jotka
muodostavat oman intressiryhmänsä. Luonnollisesti kaikkien näiden toimijaryhmien välillä
voivat vallita monimutkaiset ja osittain päällekkäiset vuorovaikutussuhteet: haitoista kärsivä
kansalainen voi olla poliitikko, poliitikko voi olla omistajana saastuttavassa teollisuudessa ja
samalla riippuvainen myönteisestä mediajulkisuudesta vaaleja ajatellen, jne. Näiden eri toi-
mijoiden kautta sekä pieni että suuri politiikka kytkeytyvät toisiinsa. Seuraavassa esitellään
lyhyesti nämä eri toimijat.

Poliittinen päätös tehdään tietyssä aikaan ja paikkaan sidotussa, konkreettisessa tilanteessa.
Poliitikot, päätöksentekijät ja virkamiehistö ovat sidottuja tiettyihin lainsäädännöllisiin ja
hallinnollisiin rajoitteisiin ja velvoitteisiin. Samalla he tekevät ratkaisuja konkreettisista, eri-
tellyistä asioista, joista he työnkuvansa perusteella ovat vastuussa.104 Lait ja säädökset ovat
keskeisin virkamiesten työtä ohjaava periaate.105 Päätöksentekijää rajoittavat myös tietyt reali-
teetit, kuten taloudelliset resurssit, teknologiset mahdollisuudet, päätöksenteon taustana oleva
tieto asiasta ja poliittinen ilmapiiri sekä yhteiskunnallinen arvomaailma. Hallinnon jakautumi-
nen määrättyihin sektoreihin luo raja-aidat, joiden puitteissa asioita hoidetaan, mikä luo raken-
teellista jäykkyyttä asioiden hoitoon. Tämä on merkityksellistä varsinkin sellaisen käsiteltävän
asian osalta, joka ei ole yksiselitteisesti luokiteltavissa minkään yhden sektorin alaisuuteen.
Samalla eri hallinnonsektorit kilpailevat samoista niukoista kunnallisista resursseista.

Aikaisemmin tehdyt päätökset saattavat rajoittaa tietyssä tilanteessa mahdollisia ratkai-
suja. Varsinkin poliittisen prosessin muotoutumisvaiheessa eri osapuolet yrittävät saada omat
ratkaisuvaihtoehtonsa läpi ja vakuuttaa vastapuoli tarjotun vaihtoehdon hyväksyttävyydestä.
Päätöksiä perustellaan ja niihin pyritään vaikuttamaan mahdollisimman pätevillä argumen-
teilla ja retorisilla keinoilla. Samalla pyritään myös oman toiminnan legitimoimiseen. Tämä
tapahtuu tuottamalla ja valikoimalla tietoa, joka parhaiten ajaa omia intressejä. Tämä tieto
sisältää kiistan määrittelyä ja omalta kannalta sopivien ratkaisumallien esittelyä.106

Paikallisen politisoituneen ympäristökysymyksen taustalla on kon  iktinen asetelma, jossa
yleensä vastapuolina ovat ympäristömuutoksesta aiheutuvan haitan kokija ja sen aiheuttaja.
Vastakkain ovat tietystä toiminnasta aiheutuvat hyödyt ja haitat. Hyötyä voidaan arvioida esi-
merkiksi erikseen taloudellisesta näkökulmasta. Ympäristöongelmien haitat ovat arvolatautu-
neita kysymyksiä, joita painotetaan subjektiivisista lähtökohdista käsin. Politisoituneissa kiis-
toissa punnitaan, mihin suuruusluokkaan haitat kuuluvat ja ovatko ne kohtuuttomia suhtees-

104  Hajer & Wagenaar 2003, 19; Lappalainen 1997, 99.
105  Saaristo 2000, 78.
106  Lappalainen 1997, 95–99.
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sa saavutettuun hyötyyn.107 Kielteisiä ympäristömuutoksia voidaan jaotella eri tavoin. C. W.
Mills erotti yksilön lähiympäristöön liittyvät henkilökohtaiset vastoinkäymiset sekä sosiaaliset
ongelmat, jotka ovat yhteiskuntarakenteeseen liittyviä yleisiä asiantiloja. Henkilökohtainen
harmi on paljon selkeämmin määriteltävissä kuin yhteiskunnallinen sosiaalinen ongelma.108

Kielteisiä ympäristömuutoksia on eroteltu myös niiden ajallisen keston mukaan. Yksittäisen
ihmisen kokema harmi ja yleisesti ja julkisesti havaittu häiriö viittaavat lyhytkestoiseen on-
gelmaan. Tällainen voisi olla yhden asunnon parvekkeen alla tyhjäkäynnillä seisova auto tai
voimalaitoksen savutusta aiheuttava käyttöhäiriö. Hetkellisyys nostaa ongelman herättämät
kielteiset tunteet pintaan, mutta jäädessään yksittäistapaukseksi harvemmin johtaa kovin nä-
kyviin seurauksiin. Jatkuvasti todettavat ongelmat jaetaan puolestaan yksityisesti koettuun
huoleen ja yleisesti elinympäristön laatua heikentävään haittaan, jolloin se lähentelee Millsin
tarkoittamaa yhteiskunnallista ongelmaa.109 Tämän tutkimuksen kannalta kaikki nämä erilaiset
kielteisiksi arvotetut ympäristömuutokset ovat merkittäviä, vaikka ne nivoutuvatkin yhteen,
eivätkä aina ole aineiston perusteella selkeästi eroteltavissa toisistaan.

Yleisestikin todettujen haittojen taustalla on kuitenkin myös aina yksilöllinen kokemus
haitasta. Ihmiset voivat osallistua kiistaan yksittäisinä henkilöinä tai liittoutua suuremmaksi
ryhmäksi, jopa kansalaisjärjestöksi, ajamansa asian puolesta. Yhteistä molemmille osapuolil-
le on pyrkimys vaikuttaa poliittisiin päättäjiin oman näkökantansa ajamiseksi. Tieteellisellä
auktoriteetilla ja joukkotiedotusvälineillä on havaittu olevan suuri merkitys ympäristökiisto-
jen prosesseissa, edellisellä vakuuttavuuden kautta ja jälkimmäisellä mielipidevaikuttamisen
kautta.

Tieteellä ja tutkijoilla on keskeinen rooli ympäristöongelmien yhteiskunnallisessa käsitte-
lyssä. Tieteeseen nojaudutaan ympäristöongelmien syiden ja seurausten määrittelyssä ja mah-
dollisten ratkaisujen löytämisessä. Ympäristöongelmien käsittelyssä asiantuntijatietoa pide-
tään usein arvovaltaisempana ja siten ensisijaisena tietoperustana erotuksena maallikoiden
havaintoihin.110 Monia ”näkymättömiä” ympäristöongelmia maallikoilla ei ole käytännössä
edes mahdollisuuksia havaita, ja tällöin joudutaan tukeutumaan täysin tutkijoiden välittämään
informaatioon.

Tieteen edustajilla on symbioottinen suhde sekä päätöksentekijöihin että tiedonvälityk-
seen. Päättäjät tarvitsevat tutkijoiden tuottamaa tietoa käsiteltävästä ongelmasta päätöksenteon
tueksi ja toisaalta tiedeyhteisö on riippuvainen päätöksentekijöiden myöntämästä tutkimusra-
hoituksesta. Samalla tavoin asiantuntijat tarvitsevat mediajulkisuutta oman arvostuksensa ta-
keeksi ja samalla varmistamaan tutkimusrahoituksen saatavuutta jatkossakin. Samaan aikaan

107  Vrt. Hannigan 1995, 102.
108  Mills 1982, 12.
109  Haverinen 2006, 60.
110  Väliverronen 1994, 47; Saaristo 2000, 32.
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joukkoviestimet tarvitsevat asiantuntijoiden välittämää uutisainesta, uutta tietoa, sekä tieteel-
lisen arvovallan suomaa uskottavuutta. Tieteellinen tulos on merkittävä uutinen, jos sanoma-
lehti siitä kirjoittaa ja sanomalehden arvostusta ja uskottavuutta kohottaa tutkittuun tietoon
nojautuva uutinen.111

Median roolia on pidetty merkittävänä ympäristökysymysten käsittelyssä, sillä sen kautta
voidaan suoraan vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin ja asenteisiin, mutta myös virallisen hal-
lintokoneiston työskentelyn taustalla vaikuttaviin tietokäsityksiin ja päätösten perustana ole-
viin ”faktoihin”. Joukkotiedotusvälineiden lisäksi esimerkiksi koulut ja tutkimuslaitokset ovat
tällaisia tietoa levittäviä organisaatioita.112 John Hanniganin konstruktionistisen näkemyksen
mukaan vaatii syntyäkseen tiedotusvälineiden välittämää uutisointia. Hän korostaa median
roolia ympäristöongelman politisoitumisessa ja esittää, että ilman median välittämää huomiota
ongelmallisiksi koetut olosuhteet eivät nouse julkiseen keskusteluun eivätkä sen myötä myös-
kään poliittiselle asialistalle. Mediajulkisuus kehystää asiat uusiksi ja merkittäviksi, mikä on
edellytyksenä niiden yhteiskunnalliselle käsittelylle.113

Sanomalehtikirjoittelun rooli poliittisen prosessin osapuolena liittyy ennen kaikkea tie-
donvälitykseen sekä mielipidevaikuttamiseen. Lehdistö välittää, enemmän tai vähemmän neut-
raalisti, muualla tuotettua tietoa ja toisaalta esittää omia mielipiteitään ajankohtaisista asioista
pääkirjoitusten kautta. Lehdistön kautta poliittisen prosessin eri toimijoilla on mahdollisuus
saada äänensä kuuluviin, tosin lehden oman seulan kautta. Lehti siis osallistuu poliittiseen
prosessiin myös kontrolloimalla sitä, kenelle ja mille asialle se antaa painoarvoa palstatilan
muodossa.114 Lehdistön funktio informaation välittäjänä on kahdensuuntainen: toisaalta taval-
liset lukijat saavat tietoa poliittisen prosessin vaiheista ja toisaalta lehtikirjoitusten kautta eri
toimijat saavat omat kantansa julkisuuteen ja myös päätöksentekijöiden tietoon.

Tässä tutkimuksessa ilmansaastekysymyksen politisoitumista on aluksi lähestytty yk-
sittäisten kiistakysymysten kautta. Näiden yksittäisten, paikallisten tapahtumien kautta pyri-
tään löytämään yleisempiä suuntauksia siitä, minkälaista ilmansuojelua Helsingissä toteutet-
tiin. Erillisten kiistakysymysten käsittelyn yhteydessä ilmansuojelua määriteltiin, erilaisia
ratkaisuja punnittiin ja hallinnollisella tasolla yleensä päädyttiin johonkin lopputulokseen.
Aikana, jolloin ilmansuojelu oli vakiintumaton yhteiskunnallisen sääntelyn osa-alue, nämä
paikalliset tapahtumakulut muodostavat ne analyysin rakennuspalikat, joiden valossa ilman-
suojelun historiallista kehittymistä voidaan seurata. Tutkimusajanjakson loppupuolella, kun
ilmansuojelu selkeästi vakiintuu osaksi hallinnollista järjestelmää, voidaan alkaa myös tar-
kastella ilmansuojelun politiikka toimintapolitiikkana (vrt. englannin policy-politiikka115).

111  Väliverronen 1994, 37.
112  Berndtson 2003, 40.
113  Hannigan 1995, 55, 58.
114  Suhonen 1994, 107.
115  Kettunen 1998, 33.
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Ilmansuojeluohjelmat ja hallinnollinen haltuunotto ovat merkkejä ilmansuojelun vahvasta
institutionalisoitumisesta.

Tutkimuksen toinen lähtökohta, ilmansuojelun institutionalisoituminen, on sisällytetty tutki-
muksen rajaukseen. Tarkastelu kattaa suomalaisen historian ajanjakson, jolloin urbaanit sa-
vuongelmat muuttuvat marginaalisesta ilmiöstä institutionalisoituneeseen ilmansuojeluun.
Institutionalisoitumista voidaan jaotella aste-eroiltaan enemmän tai vähemmän muodollisiin
instituutioihin. Jatkumon ääripäinä ovat formaalit instituutiot, joiden huipentumana voidaan
pitää lainsäädäntöä, kun taas epäformaaleiksi instituutioiksi ymmärretään erilaiset tavat ja pe-
rinteet. Instituutiot yhtä kaikki vaikuttavat inhimilliseen toimintaan.116 Niinpä vuoden 1982
ilmansuojelulakia voidaan pitää merkkinä ilmansuojelun täydellisestä institutionalisoitumi-
sesta suomalaisessa yhteiskunnassa. Mielestäni myös aiemmin mainittua ilmansuojelu-termin
hyväksymistä suomalaisiin tietosanakirjoihin voidaan pitää osoituksena sen institutionalisoi-
tuneen aseman vankistumisesta.

Erilaiset yhteisöt pyrkivät ratkaisemaan niiden käsiteltäväksi tulevia ongelmia erilaisilla
tilannekohtaisilla, ad-hoc -ratkaisuilla. Kun ongelmallinen tilanne kuitenkin toistuu, muodos-
tuu niiden ratkaisemiseksi standardinomaisia, institutionalisoituneita käytäntöjä. Toiminnan ja
rakenteiden välillä vallitsee kuitenkin vuorovaikutteinen suhde ja myös instituutiot muuttuvat
yhteiskunnallisen toiminnan seurauksena.117

Moninaiset institutionaaliset rakenteet muodostavat kehyksen, jonka puitteissa poliittiset
prosessit tapahtuvat. Ne ohjaavat ja rajoittavat poliittisia prosesseja, mutta toisaalta tuovat
niihin myös ennustettavuutta ja jatkuvuutta. Instituutiot voivat olla poliittisia organisaatioita,
lakeja ja asetuksia tai vakiintuneita toimintatapoja, jotka ovat ainutkertaisia kussakin ajassa ja
paikassa. Koska instituutiot toisaalta muuttuvat hitaasti, ne vaikuttavat myös ”jälkijättöisesti”
erilaisiin päätöksiin. Tietyt aiemmin muotoutuneet institutionaaliset rakenteet voivat hyvin
pitkälle rajoittaa ja ohjata myöhemmin tehtäviä päätöksiä.118

Joseph Huber huomauttaa, että mitä vakiintuneempi tietty politiikanlohko on, sen vähem-
män siihen pyritään vaikuttamaan yhteiskunnallisesti instituution ulkopuolelta.119 Toisin päin
ilmaistuna: kun tietty politiikan alue institutionalisoituu, pyritään jatkossa sen piiriin kuuluvat
ongelmat ratkaisemaan ainoastaan näiden institutionaalisten, poliittisten ja hallinnollisten jär-
jestelyjen kautta. Hallintoelimillä on tietyt perityt menetelmät, tekniikat ja jopa tavat toimia,
joiden murtamisen kynnys on korkea. Ympäristöasioiden käsittelylle tällä on kahdenlaisia vai-
kutuksia: toisaalta tietyt ympäristöongelmat käsitellään jollain tasolla riippumatta siitä, ovatko
ne juuri sillä hetkellä julkisuuden valokeilassa. Institutionalisoituminen antaa ympäristöongel-

116  North 1990, 37–46.
117  Shepsle & Bonchek 1997, 299–300.
118  John 1998, 40. Ympäristöhistorian tutkimuksessa saman logiikan mukaista ilmiötä on lähestytty polkuriip-
puvuuden näkökulmasta, ks. esim. Melosi 2000 ja 2005.
119  Huber 2001, 346.
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mien käsittelylle tietyn perustason.120

Institutionalisoitumisen kääntöpuolena voidaan pitää sitä, että vallitsevat hallinnolliset
toimintatavat myös kahlitsevat ympäristöongelman käsittelyä. Käsittelyyn päätyvät vain sel-
laiset asiat, jotka ovat vallitsevien hallinnollisten ja teknisten ratkaisujen kautta käsiteltävissä.
Samalla eri ongelmia käsitellään irrallisina ja yksittäisinä ongelmina ja vakiintuneet käytännöt
estävät näkemästä erilaisten ympäristöongelmien kytkeytymistä toisiinsa. Institutionalisoitu-
nut ympäristöpolitiikka voi samentaa kykyä nähdä kokonaiskuva moniulotteisesta ongelma-
vyyhdestä.121 Institutionaaliset rakenteet yksistään eivät kuitenkaan selitä poliittisia prosesseja
ja niiden tuloksia eikä tarkastelua voi rajoittaa pelkästään niihin. Yksittäisten ihmisten toimin-
nalla sekä yleisellä poliittisella ja yhteiskunnallisella ilmapiirillä on vahva vaikutus politii-
kan prosesseihin. Ilmansuojelun politisoitumis- ja institutionalisoitumiskehitys ovat kuitenkin
avaimia ymmärtää koko ilmansuojelun kehittymistä ja muuttumista toisen maailmansodan
jälkeisessä Helsingissä.

1.5 Tutkimusaineisto ja menetelmät

Tutkimuksen aineisto määrittyy edellä esitettyjen näkökulmien ja ympäristöpoliittisten toimi-
joiden kautta. Ympäristöhistoriallisen tutkimuksen haasteisiin kuuluu sen aineiston hajanai-
suus ja osittainen sattumanvaraisuus.122 Koska mitään selkeää ilmansuojeluhistorian aineistoa
ei ole varhaisemmilta vuosikymmeniltä olemassa, tutkijan työlääksi tehtäväksi jää etsiä mate-
riaalia erinäisistä hajanaisista lähdekokonaisuuksista ilman varmuutta työn tuloksellisuudesta.
Tämän tutkimuksen aineistonkeruu merkitsi eri arkistojen kokoelmiin perehtymistä ja osittain
arkistohenkilökunnan vinkkien perusteella löytyneitä mielenkiintoisia materiaaleja. Kysy-
myksenasettelun kannalta merkittävää aineistoa löytyi hyvin erilaisten, eikä aina mitenkään
itsestään selvien, otsikoiden alta. Lopputuloksena on kokoelma relevantiksi tulkittua aineistoa,
joka on alun perin kirjoitettu muihin tarkoituksiin ja hyvin erilaisista näkökulmista.

Tutkimusajanjakson rajautuminen lähihistoriaan aiheuttaa samalla potentiaalisen aineis-
ton määrän rajun lisääntymisen tutkimusajanjakson loppua kohti. Se on muodostunut myös
käsillä olevan tutkimuksen osalta erityiseksi haasteeksi. Tutkimusaineiston rajaaminen 1970-
luvun osalta on ollut välttämätöntä, jotta aiheen käsittely pysyisi tutkimusekonomisesti hallit-
tavissa rajoissa.

Tutkimuksen aineistonkeruuta ovat ohjanneet tutkimukseen valittu näkökulma ja tietyt
kirjallisuuteen perustuvat lähtökohtaoletukset tutkittavan ilmiön luonteesta. Tällaisena oletuk-
sena voidaan pitää esimerkiksi Helsingin merkittävimpien päästölähteiden rajaamista energi-
antuotantoon, teollisuuteen, liikenteeseen ja jätteidenpolttoon. Aineisto koostuu systemaatti-

120  Connelly & Smith 2003, 135.
121  Connelly & Smith 2003, 135.
122  Massa 1994, 24.
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sesti läpikäydyistä kokonaisuuksista ja erilaisten johtolankojen avulla jäljitetyistä lähteistä.
Näitä vihjeitä on löytynyt kirjallisuusviitteistä, haastatteluista ja esimerkiksi asiakirja-aineis-
toissa esiintyneiden viittausten ansioista. Alla esitellään eri lähdeaineistot ryhmittäin.

Asiakirja-aineisto

Tutkimuksen pääaineiston muodostavat Helsingin kunnallishallinnon asiapaperit ja lehtikir-
joitukset. Merkittävin kunnallishallintoaineisto ovat terveydenhoitolautakunnan (Thl) mate-
riaalit ja siinä erityisesti kaupunginhygieenikon (Khyg) esittelyyn kuuluneet asiat.123 Niiden
osalta kokousten pöytäkirjat on käyty systemaattisesti läpi koko ajanjakson osalta. Vuonna
1972 kansanterveyslain124 voimaantulon myötä Helsingin terveydenhoitolautakuntaan perus-
tettiin erillinen valvontajaosto (Thl/Vaj), joka käsitteli erityisesti ympäristöterveydenhuollon
asioita. Valvontajaostossa käsiteltiin kaupunginhygieenikon ja -eläinlääkärin esittelemiä asi-
oita. Kyseisestä ajankohdasta eteenpäin vain valvontajaoston kokousten pöytäkirjat on käyty
kokonaisuudessaan läpi.

Tämän lisäksi on tarkasteltu pöytäkirja-aineistoa kaupunginhallituksesta (Khs) ja -val-
tuustosta (Kvsto) sekä muiden ilmansuojelun kannalta olennaisten hallintokuntien osalta. Näi-
tä ovat Helsingissä olleet teollisuuslaitosten lautakunta (Teolk), kiinteistölautakunta (Klk) ja
yleisten töiden lautakunta (Ytlk). Näiden osalta pöytäkirja-aineistoa ei ole käyty systemaat-
tisesti läpi vaan ainoastaan siltä osin, kun jostain muusta lähteestä on löytynyt vihje siitä,
että tutkimuksen kannalta olennaista asiaa on ko. lautakunnassa käsitelty. Näiden vihjeiden
löytymisessä merkittävässä osassa ovat olleet hallintokuntien painetut vuosikertomukset.125

Varsin usein ilmansaastumiseen liittyvissä käsittelyissä on pyydetty lausuntoja useilta eri hal-
lintokunnilta, joihin sittemmin on viitattu myöhemmissä lausunnoissa ja joiden perusteella
kyseiset pöytäkirjakohdat ovat olleet löydettävissä.

Tutkimusajanjakson loppupuolen osalta tärkeän aineistokokonaisuuden muodostavat
vuonna 1971 asetetun Helsingin kaupungin ympäristönsuojelutoimikunnan (HYT) pöytäkir-
jat, jotka on käyty systemaattisesti läpi.126 Kansallisella tasolla ensimmäinen ilmansuojeluun

123  Terveydenhoitolautakunnan nimi muutettiin vuonna 1972 terveyslautakunnaksi. Johdonmukaisuuden vuoksi
tässä tutkimuksessa käytetään terveydenhoitolautakuntaa ja lyhennettä Thl koko ajalta.
124  Kansanterveyslaki 66/72.
125  Tarkemmat tiedot hallintokuntien vuosikertomusten sekä terveydenhoitolautakunnan dokumenttien sijainnis-
ta Helsingin kaupunginarkistossa mainitaan arkistolähteiden esittelyn yhteydessä. Vuosikertomusten informaatio-
arvo vaihtelee raportointikäytäntöjen muututtua vuonna 1965. Esimerkiksi rakennusviraston alaisuuteen kuuluvan
puhtaanapito-osaston raportointi vuosikertomuksissa niukentui huomattavasti vuoden 1965 jälkeen.
126  Ympäristönsuojelutoimikunnan (HYT) nimi muutettiin toukokuussa 1977 ympäristönsuojeluneuvotteluku-
nnaksi, jolloin sen viralliseksi lyhenteeksi muodostui HYN. Nimenvaihdoksen jälkeen monissa asiakirjoissa
esiintyy häilyvyyttä nimen käytön suhteen. Toimikunta lakkautettiin vuoden 1984 alusta, jolloin Helsinkiin pe-
rustettiin ympäristönsuojelulautakunta. HYT:n pöytäkirjoja säilytetään Helsingin kaupunginarkistossa, mutta esi-
tyslistojen ja liitteiden sijainti ei ole tiedossa. Kaupunginarkiston mukaan heille niitä ei ole toimitettu, kun taas
ympäristökeskuksen mukaan sen perustamisen yhteydessä kaikkien edeltävien organisaatioiden aineistot toimitet-
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keskittynyt hallinnollinen elin oli Ilmansuojelun ja meluntorjunnan neuvottelukunta (ISMET),
jonka materiaaleja on hyödynnetty soveltuvin osin.

Kokouspöytäkirjat ja muut virallisluontoiset dokumentit muodostavat merkittävän osan
tutkimuksen aineistosta. Virastopäälliköiden ja lautakuntien roolia on pidetty merkittävänä
Helsingin kunnallishallinnossa.127 Tutkimuksen kannalta ongelmallisena voidaan pitää kaikkea
sitä epävirallista kommunikaatiota, jota avainhenkilöt ovat kokouspöytäkirjojen ulkopuolella
käyneet. Helsingin kaltaisessa pienessä kaupungissa kaikki ilmansuojelun kanssa työskente-
levät henkilöt tunsivat toisensa ja pitivät yhteyttä epävirallisesti. Monista asioista neuvotel-
tiin epävirallisesti, eivätkä eri näkemykset, vaihtoehdot ja kiistakysymykset tule kirjatuiksi.128

Suomalaiset ”ilmansuojelumiehet”129 muodostivat oman verkostonsa, jonka toimintatavoista
ja kytkennöistä ei voida tämän tutkimuksen aineiston perusteella saada kattavaa luotettavaa
tietoa. Tutkimuksen puitteissa ei ollut mahdollista syventyä näiden avainhenkilöiden henkilö-
kohtaisiin arkistoihin, sikäli kuin niitä ylipäätään olisi tallella, joten tämän osalta tutkimukses-
sa joudutaan rajoittumaan yleisempiin havaintoihin ilmansuojelun kehityksestä.

Sanomalehtiaineisto

Lehtiaineistossa on pääasiassa hyödynnetty Helsingin kaupunginmuseon lehtileikekokoel-
maa, joka käsittää artikkeleita vuosilta 1954 – 1982. Kokoelmaan on kerätty artikkeleita sekä
suurimmista suomalaisista että pienemmistä pääkaupungissa ilmestyneistä lehdistä. Lisäksi
aineisto sisältää satunnaisia artikkeleita muista lehdistä. Lehtileikekokoelmasta on eri haku-
sanojen avulla käyty läpi artikkeleita, joita kertyi mukaan aineistoon arviolta 800 kappaletta.
Artikkeleiden informaatioarvo vaihteli suuresti, pienistä maininnoista usean sivun teemajut-
tuihin. Eri lehtien jutuissa esiintyi myös toistoa, sillä tietyt merkittävät uutiset julkaistiin lähes
kaikissa suuremmissa lehdissä.

Sanomalehtiaineisto muodostaa täydentävän informaatiolähteen asiakirja-aineistolle
ilmansuojelun kannalta merkittävistä tapahtumista. Pääasiallisesti lehtiaineistoa kuitenkin
käytetään tuomaan esiin yhteiskunnallista keskustelua ilmansuojeluun liittyvistä asioista. Nä-
kyvyys lehdistössä eli uutiskynnyksen ylitys on osoitus aiheen yleisestä yhteiskunnallisesta
ajankohtaisuudesta ja merkittävyydestä. On syytä olettaa, että monessa tapauksessa sanoma-
lehtikirjoitukset olivat helsinkiläisten pääasiallinen tiedonlähde kaupunkinsa ilmansuojeluasi-

tiin arkistoitavaksi. Osittain HYT:n pöytäkirjojen liitteitä on kuitenkin löytynyt Helsingin Energian Hanasaaren
arkistosta, sähkölaitoksen edustajan, Lauri Oksasen, oltua toimikunnan jäsen.
127  Kolbe 2002, 29–31.
128  Epävirallisten neuvottelujen suomalaisena paraatiesimerkkinä voidaan pitää ”saunakeskusteluja”. Näistä on
olemassa vain hyvin satunnaisia viittauksia. Esimerkiksi Työterveyslaitoksen johtaja ja ISMET:n puheenjohtaja
Leo Noro viittaa kirjeessään kauppakorkeakoulun kanslerille Klaus Warikselle aiempiin saunassa käytyihin kes-
kusteluihin, jotka liittyivät kansainväliseen ilmansuojeluverkostoon. (VA/ISMET/ Kansio F1/kotimaan kirjeen-
vaihto 1968–70, 17.2.1968 päivätty kirje).
129  Nimitys esiintyy ISMET 5/1967, 1§.
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oista. Tutkimusajanjakson aikana muiden medioiden kuin lehdistön rooli on kasvanut huomat-
tavasti. Radiota kuunneltiin ahkerasti ja televisiolähetykset alkoivat Suomessa vuonna 1955.
Vaikka televisiot yleistyivätkin nopeasti 1960-luvun aikana ylellisyystuotteesta joka kodin
elektroniikaksi, on sanomalehdistöllä ollut näihin päiviin saakka vahva asema suomalaisessa
tiedonvälityksessä. Tiedonvälityksen lisäksi kirjoitukset omalta osaltaan välittävät mielipitei-
tä, muokkaavat lukijoiden näkemyksiä, välittävät arvostuksia ja osallistuvat ilmansuojelutee-
man käsittelyyn.130

Varsinaisten kirjoitettujen kannanottojen lisäksi lehtien sivuilla luodaan kuvaa ja mer-
kityksiä aiheesta muiden julkaistujen osien, pilapiirrosten ja mainosten kautta. Tietyn aiheen
esiintyminen sanomalehden pilapiirroksessa merkitsee aiheen tärkeyttä ja ajankohtaisuutta.
Pilapiirros heijastelee välähdyksenomaisesti niitä aiheita, jotka ovat juuri silloin julkisen kes-
kustelun ytimessä. Siinä voidaan tiivistää pitkiäkin kehityskulkuja, jotka pilapiirroksen il-
mestymisen aikaan ovat jonkinlaisessa murroksen tilassa. Pilapiirros kertoo myös yleisestä
tuttuudesta – jotta aiheesta voi tehdä pilapiirroksen, sen on oltava niin tuttu lukijoille, että
ilman selostusta ja pienestäkin vihjeestä lukijat ymmärtävät piirroksen jujun. Pilapiirrokset
ovat lehtien luetuimpia osia ja ne tavoittavat yleensä lehden lukijakunnasta laajemman osan
kuin artikkelit.131 Myös mainokset peilaavat yhteiskunnassa vallitsevia arvoja, asenteita, toi-
veita, pelkoja ja tiedollisia käsityksiä. Mainokset tukevat, yleistävät ja vahvistavat näitä vallit-
sevia näkökulmia.132 Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty lehdissä ilmestyneitä pilapiirroksia
ja mainoksia siltä osin, kuin ne aineiston läpikäymisen yhteydessä ovat tulleet vastaan. Koska
näitä ei kuitenkaan ole kerätty systemaattisesti aineistoksi, niitä käytetään ennemminkin muu-
alta vedettyjen johtopäätösten tukemiseksi, kuin varsinaiseksi tulkinnan perustaksi.

Ammattilehdet ja tieteellinen aineisto

Ammatillisten aikakauslehtien lukijakunta on sanomalehdistöä suppeampi ja valikoituneem-
pi. Kirjoittajat edustavat alojensa asiantuntemusta ja heidän kauttaan välittyy punnittua tietoa
aiheista paikallistason toimijoille ja päättäjille. Samalla artikkelit aikakauslehdissä kertovat ai-
heen ajankohtaisuudesta ja kiinnostavuudesta näiden erityisryhmien keskuudessa. Tätä tutki-
musta varten on käyty läpi erityisesti tekniikan alan aikakauslehtiä: Kunnallistekniikka, Finsk
Kommunaltidskrift ja Teknillinen Aikakauslehti. Ilmansuojelun kannalta olennaisten artikke-
leiden haun apuna käytettiin Kontentti-tietokannan133 sisältöjä. Tieteellistä aineistoa edustavat
Työterveyslaitoksen, Ilmatieteen laitoksen ja yliopistojen tutkimusraportit. Suomalaiset tut-
kijat esittelivät tuloksiaan osittain myös kansainvälisissä julkaisuissa, mutta erityisesti Hel-

130  Televisiolupien määrä nousi vuoden 1958 noin 800:sta vain kuudessa vuodessa yli 600 000:een (Siisiäinen
1990, 104). Sanomalehtiaineistojen käytöstä ympäristöhistoriallisessa tutkimuksessa, ks. Lahtinen 2005, 11–19.
131  Korhonen & Tolmunen 1993, 24, 35.
132  Blom 1998, 202.
133  Varastokirjaston ylläpitämä digitaalinen tietokanta vanhojen aikakauslehtien artikkeleiden otsikoista.
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sinkiin liittyvät tutkimukset on pääsääntöisesti julkaistu myös kotimaisissa aikakauslehdissä.
Tutkimusajanjakson aikana ilmansaasteisiin liittyvä tieteellinen tutkimus lisääntyy Suomessa
selvästi. Jakson loppupuolen osalta ei ole ollut mahdollista käydä läpi tutkimusraportteja sys-
temaattisesti, minkä lisäksi en kokenut sitä tutkimuskysymyksen kannalta mielekkääksikään.
Olennaisempaa ovat ne käytännön toimenpiteet ja sovellukset, joihin tutkimustulosten perus-
teella ryhdyttiin sekä ne tutkimukset, jotka ylittivät uutiskynnyksen ja päätyivät tuloksineen
siten laajan yleisön ulottuville.

Ilmansuojeluproblematiikan kannalta keskeisistä kirjallisesta materiaalista, kirjoituk-
sista, muistioista tai komiteamietinnöistä, ammattilehtien artikkeleista sekä pilapiirroksista,
pakinoista tms. on otettu kopiot. Lehtijutuista sekä osittain lautakunnissa käsitellyistä asioista
kirjoitettiin tiivistelmät, jotka sisältävät tapauksen päätapahtumat, esitetyt taustatiedot, erilai-
set perustelut ja mahdolliset toimenpide-ehdotukset. Mikäli analyysin edetessä on tuntunut
tarpeelliselta, on muistiinpanojen perusteella ollut mahdollista palata yksittäisen tapauksen
alkuperäislähteille tarkennuksia varten.

Haastattelut

Tutkimuksen kohteena oleva aikajakso sijoittuu lähimenneisyyteen, mikä mahdollistaa moni-
en sodanjälkeisessä ilmansuojelussa aktiivisina toimineiden henkilöiden haastattelut. Avain-
henkilöiden haastatteluja on hyödynnetty keinona täydentää dokumenttiaineistoa, siltä osin
kuin asiakirjojen kautta välittyvä kuva on niukka tai taustoituksen kannalta puutteellinen.134

Erityisesti haastattelut antavat mahdollisuuden sellaisen hiljaisen tiedon tavoittamiseen, johon
tutkijalla ei asiakirja-aineiston avulla ole pääsyä. Muistitiedon hyödyntäminen aineistona on
lähdekriittisesti hankalaa, sillä henkilöiden muistot ovat usein ajan myötä värittyneet ja histo-
riallinen muisti on valikoivaa.135

Henkilöiden näkemykset tapahtumien taustoista ja kehityksestä saattoivat poiketa toi-
sistaan huomattavastikin, lisäksi taustalla voi aavistella myös henkilökohtaisten ristiriitojen
aiheuttamaa vaikutusta. Tämän tutkimuksen osalta kaikki avainhenkilöt eivät kyenneet enää
haastatteluihin korkean iän vuoksi, jolloin näkökulma väistämättä vääristyisi. Näiden epävar-
muustekijöiden takia haastatteluita on hyödynnetty tutkimuksessa ensisijaisesti oman taus-
taymmärryksen laajentajina. Haastateltavat ovat kyenneet antamaan hedelmällisiä vinkkejä
siitä, mistä aineistoa mahdollisesti voisi löytyä ja toisaalta kertomaan, ketkä ovat olleet muka-
na päätöksenteossa tms. Lisäksi haastattelujen avulla on voitu vähentää muun aineiston mah-
dollisesta sattumanvaraisuudesta aiheutuvaa epäluotettavuutta: haastattelujen avulla on voitu
varmistaa, ettei ainakaan mikään ilmansuojelun kannalta merkittävä tapahtuma ole jäänyt pi-
mentoon. Paikoitellen haastateltavat ovat myös esittäneet varsin yhteneväiset tulkinnat jonkin
asian kehityksestä ja mikäli mikään muukaan aineisto ei ole ristiriidassa näiden havaintojen

134  Bohlin 2004.
135  Ks. esim. Tosh 2002, 303–304.
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kanssa, tietoa on voitu tutkimuksen kannalta pitää luotettavana. Tämä on ollut erityisen tärke-
ää sellaisen hiljaisen tiedon kannalta, jota ei ole kirjallisesti dokumentoitu.

Haastateltujen joukossa oli ilmansaastumista tutkineita henkilöitä (Rolf Mattsson, Stiven
Laiho, Antti Kulmala), joista osa toimi sittemmin myös Helsingin kaupungin ilmansaastumises-
ta vastaavina viranomaisina (Risto Lahdes, Ora Patoharju) sekä kaksi muuta kaupungin terve-
ydenhoito-/ ympäristöviranomaista (Pauli Lindfors, Pertti Forss). Lisäksi haastateltiin Helsin-
gin Energian ilmanlaatuasioista vastannutta päällikköä (Lauri Oksanen) ja Kyläsaari-liikkeen
tuntijoita (Taisto ja Maija Rantala, Kari Varvikko). Haastatteluja on tehty yhteensä kymmenen
kappaletta. Ne on tehty vuosien 2003–2006 välisenä aikana, valtaosa kuitenkin vuoden 2004
aikana. Halusin tehdä haastattelut vasta sen jälkeen, kun jonkinasteinen esiymmärrys tutkitta-
vasta ilmiöstä oli jo kirjallisuuden ja aineiston avulla saatu, jotteivät haastateltujen mielipiteet
pääsisi liian vahvasti ohjaamaan näkemyksiäni. Tämä osoittautui melko haasteelliseksi, sillä
keskustelun yhteydessä mainittiin sellaisia asioita, joista ei kirjallisessa aineistossa ollut mi-
tään viitteitä ja haastateltavilla oli selviä näkemyksiä siitä, miten ”asiat oikeasti olivat”. Ajal-
linen etääntyminen haastattelutilanteesta ja ongelman tietoinen työstö helpotti haastattelujen
käsittelyä osana aineistoa. Haastatteluista tehtiin niiden aikana kirjalliset muistiinpanot, mutta
niitä ei nauhoitettu luontevan ja vapautuneen keskustelun mahdollistamiseksi.

Lähteiden tulkinta

Ympäristöhistorialliselle tutkimukselle tyypilliseen tapaan käsillä olevassa työssä on hyödyn-
netty erilaisia menetelmiä tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkimusaihe on jok-
seenkin uusi eikä siitä ole paljon aiempia tutkimuksia, joten ensimmäisenä tehtävänä on ollut
tutkimusajanjakson tapahtumahistoriallinen kuvaaminen. Laajan ja monipuolisen aineiston
lähdekriittisellä tarkastelulla ja haastattelujen mahdollistamalla varmistuksella on selvitetty
Helsingin ilmansuojelun historian kronologia. Tutkimusote on ollut ensisijaisesti kuvaileva.
Vaikka analyysi on valtaosaltaan laadullista, on tulkinnan tueksi kerätty jonkin verran taustoit-
tavaa tilastollista aineistoa.

Charles Raginin mukaan lähes mikä tahansa tutkimus voidaan ymmärtää tapaustutki-
muksena ja yhtä tutkimusta voidaan usein tarkastella monen eri tason tapaustutkimuksena.136

Tästäkin tutkimuksesta on helppo nähdä yhtymäkohtia tapaustutkimukseen, vaikka toisaalta
se ei täytä kaikkia tapaustutkimukseksi määritellyn tutkimusotteen tunnuspiirteitä. Tutkimus
on rajattu käsittelemään yhtä aluetta ja yhtä ympäristöpolitiikan osa-aluetta, ilmansuojelua,
johon perehdytään mahdollisimman perusteellisesti. Tapaustutkimukselle tyypilliseen tapaan
syvennytään tapahtumien kulkuun ja selvitetään sitä kautta erilaisten prosessien kehkeytymi-
nen. Ilmansuojelun kehittymisprosessin jäljittämiseksi tarkastellaan lukuisia yksittäisiä ilman-
saastumisen tapauksia valitussa kohteessa.137

136  Ragin 1992, 2.
137  Ks. tapaustutkimuksesta tarkemmin esimerkiksi Yin 2003, erityisesti 3-9 tapaustutkimuksen suhteesta histo-
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Philip Abrams on korostanut tapahtumien merkitystä historiallisten prosessien ymmär-
tämisessä.138  Yksittäiset tapahtumat ovat lähtökohta, kun halutaan tutkia yhteiskunnallisten
ilmiöiden ajallisia muutoksia, sillä rakenteita ja prosesseja ei voi suoraan havainnoida, vaan
niistä tehdään päätelmiä tapahtumien tai olosuhteiden kautta.139 Esimerkiksi Ferdinand Brau-
del on kritisoinut yksittäisiin tapahtumiin keskittyvää historiankirjoitusta, jossa hänen mu-
kaansa menetetään paljon arvokasta tietoa. Vaikka hän myös myöntää tapahtumien merki-
tyksen historiankirjoituksen kohteena, hän puolustaa pidempien aikajaksojen tutkimista. Ns.
konjunktuurihistoria käsittää hänen mukaansa vuosikymmenien ajanjaksoja, jotka avaavat tut-
kijoille tapahtumahistoriaa laajempia ilmiöitä ja yhteiskunnallisia prosesseja.140 Tutkija muo-
dostaa yksittäisten tapahtumien ja tapausten tutkimisen perusteella narratiiveja, joiden perus-
teella voidaan edetä laajempiin tulkintoihin ilmiöstä. Tuloksena ei ole kokoelma kertomuksia
tapahtumista, vaan yleisempiä havaintoja, jolloin tapahtumaketjut voidaan nähdä ikkunana
yhteiskunnalliseen muutokseen.141 Tapahtumaketjujen seuraaminen mahdollistaa myös poik-
keuksellisten ja sitä kautta merkittävien tapahtumien havaitsemisen.142 Helsingin viranomai-
sille tehdyt valitukset tai lehtikirjoitusten kautta raportoidut kannanotot ilmakysymykseen
ovat tämän tutkimuksen keskeistä aineistoa. Kirjallisten dokumenttien kautta päästään kiinni
ilmanlaadun ongelmiin liittyviin tapahtumaketjuihin. Niiden analyysin kautta saadaan tarkem-
paa tietoa yleisesti ilmakysymyksestä ilmiönä sekä ilmansuojelun kehittymisestä vastauksena
Helsingissä esiintyneisiin ilmanlaadun ongelmiin. Aineistoa tarkastellaan eri osatavoitteita
varten eri näkökulmista. Kari Palonen on nimittänyt tämänkaltaista aineiston pilkkomista ja
monenkertaista luentaa kulloinkin valittavasta eri näkökulmasta aineiston eksegeesiksi.143

Aineistoa on lähestytty ensinnäkin faktanäkökulmasta144, jolloin sen on katsottu pysty-
vän kriittisen tarkastelun jälkeen kertomaan uskottavia tietoja esimerkiksi ilmansaastumisen
ilmenemisestä kaupungissa tai käytössä olleesta ilmansuojelukeinojen valikoimasta. Aineis-
tosta poimittiin selostuksia erilaisista konkreettisista päästölähteistä, haittojen ilmenemisestä
ja esitettyjä toimenpidevaihtoehtoja haittojen vähentämiseksi tai torjumiseksi. Aineistomassan
pilkkomisen ja kysymyskohtaisten poimintojen kautta tavoitettuja havaintoja luokiteltiin ryh-
miksi. Typologisoinnin tuloksena saatuja ryhmittelyjä lähestyttiin pohtimalla, mitä ne kertovat
historiallisesta ajastaan ja yhteiskunnasta, jossa ne esiintyivät. Ilmansaasteet tai ilmansuojelu
eivät synny tai tapahdu irrallaan muusta yhteiskunnasta, vaan ne ovat aina yhteydessä konk-

rialliseen tutkimukseen.
138  Abrams 1982, 191–192.
139  Abrams 1982, 192.
140  Braudel 1980, 27-38. Braudel korostaa keskipitkän konjunktuurihistorian ohella erityisesti ”pitkän aikavälin”
(ns. l’histoire longue durée) historian merkitystä.
141  Ragin 1992, 12; vrt. Laine & Peltonen 2007, 99-100.
142  Ks. Abbott 1992, 65.
143  Palonen 1988, 28–29.
144  Alasuutari 1999, 90–99.
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reettisiin ja aikaansa sidottuihin muihin tekijöihin. Siksi ilmansuojelun tavoittaminen vaatii
lähteiden kontekstuaalista ja ongelmakeskeistä tulkintaa. Tämä tarkoittaa, että sekä yksittäiset
politisoituneet prosessit että ilmakysymyksen kokonaisuus nähdään ja analysoidaan kytkök-
sissä laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiinsa.145 Peilaamalla havaintoja aikaisempaan tut-
kimukseen pyrittiin luomaan uskottava ja oikeudenmukainen tulkinta siitä, mistä ilmansaastu-
misessa Helsingissä oli kyse ja toisaalta siitä, miten ilmansuojelu kehittyi.

Toinen pääasiallinen lähestymistapa aineistoon on diskursiivinen, vaikka varsinaisesta
diskurssianalyysistä ei tässä yhteydessä voida puhua. Diskursiivisuudella tarkoitan aineiston
tarkastelunäkökulman laajentamista niin, että sen avulla tavoitetaan myös ilmanlaadun ongel-
mien sosiaalinen rakentuminen ja muotoutumassa oleva ilmansuojelun kenttä yhteiskunnal-
lisena ilmiönä. Ilmakysymykseen liittyvä puhe, terminologia ja kuvasto ovat osaltaan olleet
muokkaamassa sitä todellisuutta, jonka kautta ilmansuojelu on historiallisesti muotoutunut.
Retoriikalla on oma poliittinen ulottuvuutensa, jonka kautta käsityksiä todellisuudesta, tässä
tapauksessa ilmansaastumisesta ilmiönä, luodaan ja muokataan. Diskursiivista ulottuvuutta
haettiin analysoimalla ilmansaastumiseen ja – suojeluun liitettyä sanastoa ja ilmakysymyk-
sen keskustelun yhteydessä käytettyjä perusteluja. Kun lähtökohtana pidetään ilmansuojelun
poliittisuutta, korostuu ristiriitatilanteisiin liittyvä argumentointi ja retorinen ulottuvuus.146

Ilmansuojelukeskusteluun osallistuneiden toimijoiden eri motiivien, päämäärien ja ratkaisu-
vaihtoehtojen analyysi retoriikan ja argumentaation näkökulmasta mahdollistaa pyrkimyksen
ymmärtää, miten ilmansuojelu on sosiaalisesti rakentunut ja toisaalta selittää, miksi ilmansuo-
jelun kehitys on ollut juuri sellaista, kuin se on ollut.

Ilmansuojelukeskustelussa esitettyjä argumentteja tarkasteltiin arkisen ja poliittisen kie-
lenkäytön valossa. Politisoituneeseen prosessiin liittyy olennaisesti muiden vakuuttaminen
omien päämäärien ja keinojen paremmuudesta suhteessa muihin vaihtoehtoihin. Argumenttien
toivotaan vetoavan yleisöönsä ja niillä pyritään ennen kaikkea vakuuttavuuteen, jotta niiden
avulla päästäisiin kulloinkin asetettuihin tavoitteisiin.147 Arja Jokisen erottama retorisen va-
kuuttelun typologia on hyvä lähtökohta, kun tarkastellaan keinoja lisätä argumenttien vakuut-
tavuutta.148 Ilmansuojelun kehittymisen kannalta merkittäviä keinoja ovat erityisesti faktojen
konstruointi ja kategorisointi. Faktat näyttäytyvät kiistattomina totuuksina, jotka pitävät siis
sisällään vastaansanomattoman vakuuttavuuden. Faktojen sosiaalisen konstruoinnin avulla
voidaan häivyttää todellisuuden moniulotteisuutta ja syrjäyttää vaihtoehtoisia tapoja nähdä to-
dellisuus. Kuten ympäristökysymyksissä yleensäkin, ilmakysymyksessä (luonnon)tieteellisellä
tiedolla osoittautui olevan suuri faktoja luova funktio, mikä liittää sen merkityksellisellä ta-
valla päätöksentekoprosessiin. Erilaisten kategorioiden avulla määritellään asioita ja rajataan

145  Lappalainen 1997, 99.
146  Palonen 1988, 44.
147  Lappalainen 1997, 99.
148  Jokinen 1999.
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tehokkaasti mahdollisia muita tulkintoja tarkastelun ulkopuolelle. Koska ilmansuojelu kehittyi
voimakkaasti sotien jälkeisinä vuosikymmeninä Suomessa, avautui kategorisoinnin avulla lä-
hes neitseellinen kenttä ryhtyä konstruoimaan yleisiä käsityksiä ilmansuojelusta. Kun katego-
risointiin voidaan ryhtyä tietynasteisesta tyhjiöstä, voi sillä olla hyvin pitkäaikaiset seuraukset
aiheen käsittelylle.149 Argumentaatioanalyysissä tärkeää on myös havainnoida niitä oletettuja
yhteisyyden alueita, joille argumentaatio perustetaan. Osapuolet yrittävät vakuuttaa toiset ve-
toamalla niihin premisseihin eli itsestään selvinä totuuksina hyväksyttyihin esioletuksiin, jotka
eri osapuolet tunnustavat ja jotka niin voivat ylipäätään toimia hedelmällisenä pohjana argu-
menttien uskottavuuden lisääjänä.150 Näiden yhteisten premissien tunnistaminen aineistosta
mahdollistaa jälleen laajemmat tulkinnat siitä, mitä kyseisenä aikana pidettiin ”yhteisenä”,
mitkä diskurssit olivat vallitsevia ja mitä se kertoo yhteiskunnasta.

Tutkimus eteni analyysiä ohjaavien teoreettisten käsitteiden ja aineistossa toistuneiden
teemojen vuoropuheluna.151 Lähtökohtaisesti kiinnostuksen kohteena on ollut ilmakysymyk-
sen poliittinen ulottuvuus, mikä on ohjannut aineistoryhmien valintaa sekä analyysin muotou-
tumista. Tutkimusprosessin edetessä on analyysiin valikoitunut muitakin teemoja, jotka ovat
aineistoon tutustumisen myötä nousseet merkittäviksi ilmansuojelukeskustelussa. Näitä ovat
olleet esimerkiksi tieteen rooli, ilmansuojelun taloudellinen näkökulma, ympäristön laadun ja
oikeudenmukaisuuden teema sekä kohtuullisen tai siedettävän ilmansaastumisen teemat. Ana-
lyysin näkökulmaa ei ole haluttu lähtökohtaisesti lukita tiettyyn, ennalta määritettyyn muottiin
ja samalla tutkimuksessa on haluttu välttyä vaaralta ”pakottaa” aineisto sopimaan valittuihin
teorioihin. Tarkoituksena ei ole etsiä lähteiden avulla todennusta valmiisiin oletuksiin, vaan
mahdollistaa myös uusien, hedelmällisten käsitteiden ja teemojen nousu aineistosta itsestään.

Tutkimus on ollut monivaiheinen prosessi, jossa on samanaikaisesti ja ajallisesti limitty-
en työstetty eri vaiheita ja palattu syventämään ja täsmentämään aikaisempia versioita. Työn
kuvaileva ja analyyttinen osio ovat olleet erillisiä tutkimustehtäviä, mutta lopullisen rapor-
toinnin yhteydessä ne on esitetty yhtenäisenä kertomuksena. Työn tulokset muodostavat yh-
den tulkinnan Helsingin ilmansuojelun historiallisesta kehityksestä, mutta jättävät vielä monta
mahdollista näkökulmaa, lähestymistapaa ja tulkintaa tulevien tutkimusten tehtäväksi.

Tutkimuksen esittely etenee limittäin kronologisesti ja temaattisesti jaoteltuna. Luvussa
II kootaan lyhyesti kirjallisuuteen perustuvaa Helsingin ilmansaastumisen historiaa 1800-lu-
vun jälkipuoliskolta alkaen, minkä jälkeen esitellään varsinaisen tutkimusajanjakson kannalta
merkittävimmät päästölähteet ja niiden kehitys sektoreittain. Eri päästölähteiden taustoja valo-
tetaan jonkin verran myös varsinaista tutkimusajanjaksoa varhaisemmalta ajalta. Luvuissa III-
V käsitellään ilmansuojelun muotoutumista, kärjistymistä ja vakiintumista Helsingissä karke-
asti kolmen vuosikymmenen aikana. Luvussa III esitellään ne hallinnolliset käytännöt ja kei-

149  Jokinen 1999, 129–153.
150  Summa 1996, 70; Alasuutari 1996, 15.
151  Vrt. teoriaohjaava tutkimus, Tuomi & Sarajärvi 2002, 116.
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novalikoima, joiden puitteissa varhaisiin ilmansaastumisen ongelmiin Helsingissä puututtiin.
Ilmakysymyksen kärjistymisen yhteydessä korostui pyrkimys ilmakysymyksen tieteelliseen
haltuunottoon ja rajanvetoon siitä, minkälaista saastumista kaupungissa tulisi kohtuuden ni-
missä sallia. Näitä teemoja käsitellään luvussa IV. Ilmansuojelun institutionalisoitumisen van-
kistuminen oli yhteydessä kansallisen tason ympäristötematiikan kehitykseen, mitä sivutaan
luvussa V. Valittu, väljä periodisointi kumpuaa tutkimuksen tuloksista ja jaksojen osuminen
löyhästi vuosikymmenittäin (1950-, 1960- ja 1970-luku) on sattumaa. Ajanjaksojen nimeä-
minen tulee ymmärtää liukuvana. Työn johtopäätöksiä esittelevässä viimeisessä luvussa nos-
tetaan tulosten lisäksi esiin joitakin näkökulmia siitä, miten ilmansuojelun historia heijastuu
nykypäivän ilmakysymykseen. Lisäksi pyritään arvioimaan työn onnistumista kokonaisuutena
ja ehdottamaan mahdollisesti hedelmällisiä jatkotutkimusaiheita.
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2 Ilmansaasteet Helsingissä

Ilmansaastumiseen ja etenkin savuamiseen liittyviä ongelmia on esiintynyt maailmassa niin
kauan kuin ihminen on käsitellyt tulta. Heikon ilmanlaadun ongelmatkaan eivät siten ole
syntyneet äkillisesti tai täysin yllättäen. Ilmansaastumisen historia on pitkä jatkumo. Usein
kuitenkin tunnustetaan, että ihmisten aiheuttamat haitalliset päästöt ilmaan ovat lisääntyneet
erityisesti teollistumisen myötä ja muodostuneet ongelmallisiksi kaupungistumisen kiihtyessä.
Tämän tutkimuksen fokus on sotienjälkeisessä ajassa, mutta taustoittamisen vuoksi esitellään
tässä lyhyesti Helsingin ilmansaastumisen varhaisempaa historiaa. Sen jälkeen esitellään Hel-
singin päästölähteitä toisen maailmansodan jälkeen.

2.1 Teollistuvan Helsingin savuongelmat 1945 asti

Tiettävästi varhaisin maininta suomalaisesta kaupunki-ilman laadusta löytyy Turusta vuodelta
1761, jolloin Åbo Vetenskaps Academien rehtoriksi tullut luonnontieteilijä ja lääkäri Johan
Leche kuvaili virkaanastujaispuheessaan ilmaa, sen koostumusta ja Turussa vuonna 1757 sat-
tunutta kolmen viikon pituista saaste-episodia.1 Helsinki oli tuolloin vielä pieni kyläpahanen
Helsinginniemellä. Varhaisimmat maininnat liittyen Helsingin ilmaan lienevät 1700-luvun
lopulta, jolloin Helsingissä poltettiin katajaa. Sen savun ja hajun avulla pyrittiin estämään
isorokon ja ruton leviäminen.2

Suomen kaupungeissa, etenkin Helsingissä ja Turussa, erilaiset hajuhaitat olivat tyypil-
lisiä varhaisia ilmansaasteongelmia. Niitä syntyi asukkaiden pitämistä tunkioista ja epäviralli-
sista kaatopaikoista sekä käymäläjätteistä ja kaupunkia halkovista avoviemäreistä.3 Nykyisen
Senaatintorin alla sijaitsi 1700-luvun loppuun asti hautausmaa, jonka hirveistä hajuista kaupun-
kilaiset valittivat.4 Helsingin keskustassa, Aleksanterinkadun ja Unioninkadun kulmauksessa,
sijaitsi Bernhard Manecken 1806 perustama sokerinpuhdistuslaitos, joka päästi ilkeitä hajuja
ympäristöönsä. Kun Helsingistä tuli pääkaupunki ja senaatti muutti laitoksen lähelle, sen ha-
juja ei enää pidetty soveliaana kaupungin hallinnolliseen keskustaan. Sokeritehdas siirrettiin
1815.5 Uusi paikka löytyi kaukaa kaupungin ulkopuolelta, Töölönlahden länsirannalta, jonne
oli hyvät liikenneyhteydet Töölönlahden vesireitin kautta.6 Muuten kaupungissa ei ollut juuri-
kaan saastuttavaa teollisuutta, eikä mahdollisista muista savuhaitoista ole jäänyt mainintoja.

Helsingissä pyrittiin aktiivisella politiikalla 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla sijoit-

1  Mattsson 1998, 8-9; ks. myös Forsius 1996.
2  Kruut 1998a, 17.
3  Turpeinen 1995, 64–66.
4  Pulla 1962, 45.
5  Kruut 1999, 172; Herranen 1985, 49.
6  Åström 1956, 172. Entisen sokeritehtaan paikalla sijaitsee nykyään Oopperatalo.
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tamaan teollisuuslaitokset kaupungin keskustan silloisten rajojen ulkopuolelle, sillä tarkoituk-
sena oli muodostaa edustava ja arvoisensa hallintokeskus uuteen pääkaupunkiin. Esteettisten
syiden lisäksi sijoituspaikkojen määräytymiseen vaikuttivat laitosten aiheuttamat haitat ympä-
ristölle sekä paloturvallisuus.7

Uusi asema pääkaupunkina kiihdytti kuitenkin väestönkasvua ja 1800-luvun kuluessa
Helsingistä kehkeytyi teollistunut ja Suomen mittakaavassa suuri kaupunki. Helsingin teollistu-
minen käynnistyi varsinaisesti 1800-luvun puolivälin jälkeen. Tällöin alkoi myös voimakkaan
väestönkasvun ja työpaikkojen synnyn aika Helsingissä.8 Sadantuhannen asukkaan rajapyykki
ylitettiin pian vuosisadan vaihteen jälkeen ja Helsinkiä voitiin jo kutsua suurkaupungiksi.

Nopeasti kasvaviin kaupunkeihin kasautui myös ongelmia: asuntopula, huonokuntoiset ja ah-
taat asunnot, alkeellinen puhtaanapito ja viemärijätteen hoito, veden ja ruoan huono laatu ja
kulkutautien vaara. Samalla kuitenkin tieteellinen tietämys bakteriologian ja epidemiologian
alalla lisääntyi huimasti. Laajasti käsitetty hygienia ymmärrettiin terveemmän ja paremman
yhteiskunnan edellytykseksi ja hygienian edistämisestä tulikin yksi aikaa leimaavista piirteis-
tä.9 Teollistuneiden alueiden yllä roikkuvat savupilvet ja katkuinen ja pölyinen ilma joutuivat
muiden epäkohtien ohella hygieenikoiden silmätikuiksi.

Huonon ilman aiheuttamat haitat, erityisesti mahdolliset terveyshaitat, olivat tiedossa
1800-luvun loppupuolen voimakkaasti kasvavassa Helsingissä. Vanha uskomus, jonka mukaan
savulla olisi desin  oivia ja huonoa ilmaa puhdistavia ominaisuuksia, oli muualla maailmassa

7  Åström 1957, 77–79.
8  Schulman 2000, 24.
9  Hietala 1992, 72. Hygienia- ja puhtausideaalit vastauksena teollistumisen aiheuttamalle urbaanin ympäristön rap-
piolle ovat olleet laaja ja kansainvälinen ilmiö 1800-luvun jälkipuoliskolta alkaen. Ks. Mumford 1961, 474–478.

KUVIO 2. Helsingin asu-
kasluku vuosina 1900-1983.
(Helsingin kaupungin tilas-
tollinen vuosikirja.)
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väistymässä ja päinvastainen näkemys huonon ilman haitallisista vaikutuksista alkoi olla laa-
jasti hyväksytty.10 Pitkälle 1800-luvun jälkipuoliskolle vaikutti näkemyksiin miasma-teoria,
josta tuli ympäristöhygienian keskeinen oppi. Sen mukaan pahanhajuinen, pilaantunut ilma
oli tautien alkuperä, jota edesauttoivat epäedulliset ympäristöolosuhteet, kuten seisova vesi ja
kosteus. Tartuntataudit levisivät ihmisestä toiseen huonon ilman välityksellä. Pilaantuneesta
ilmasta tuli kansanterveyden uhka.11 Miasmaopin ansiosta hygieenikot ryhtyivät moniin edis-
tyksellisiin toimenpiteisiin terveellisten asuinympäristöjen luomiseksi etenkin kaupunkeihin.
Bakteriologian kehittymisen ja miasma-teorian kumoamisen jälkeenkin hyvän ilmanvaihdon
ja raittiin ilman terveydelliset vaikutukset jäivät hygieenikkojen ohjelmiin.12

 Helsingin kaupunkialueen ilmansaasteista 1800-luvun jälkipuoliskolla on lukuisia mai-
nintoja. Ilmansaasteet olivat pääasiassa peräisin lämmityksen ja teollisuuden savukaasuista.
Kaupungilla sijaitsevat lukuisat pienehköt yksityiset sähköasemat, ns. blokkiasemat, tuprut-
tivat tiiviisti asutuilla alueilla nokista savua.13 Kiinteistöjen lämmitys hoitui huonekohtaisilla
uuneilla, jotka nielivät polttopuuta ja koksia. Jokaisen talon katolla savusi lämmityspiippu.
Kantakaupungissa sijaitsi monia pieniä teollisuuslaitoksia, kirjapainoja ja leipomoita, joi-
den savukaasut näkyivät keskustan kortteleissa. Kerrotaanpa jopa itsensä kenraalikuvernööri
Bobrikovin halunneen purattaa Kappelin ravintolan, jonka keittiön savupiipusta tuli ikäviä
katkuja.14

Varsinainen teollisuuskeskittymä kasvoi 1800-luvun jälkipuoliskolla Pitkänsillan poh-
joispuolelle yhdessä työväestön asuinalueen kanssa. Voimakkaasti keskittynyt teollisuus tup-
rutti savupiipuistaan mustaa ja nokista savua työläisten asuntoalueille, mikä koettiin tervey-
dellisenä ja hygieenisenä epäkohtana. Tutkijat ovat kuitenkin korostaneet Helsingin sijainnin
etuja ilmansaasteiden kannalta: raikkaat merituulet ympäröivät kaupunkia ja laimensivat saas-
teet. Moniin muihin eurooppalaisiin kaupunkeihin verrattuna Helsingissä ilmansaasteongel-
mat eivät päässeet kasvamaan samankaltaisiin mittasuhteisiin.15

Ilmansaastumisen näkökulma oli myös merkittävä kaupungin oman energiantuotannon
sijoituspaikoista ja teollisuusalueiden kaavoituksesta päätettäessä. Huoli laitosten aiheuttamis-
ta savuhaitoista lähellä asuttuja alueita nousi tärkeäksi tekijäksi. Energialaitokset päätettiinkin
rakentaa kauas keskustasta ja jo ennestään teollisuuden valtaamalle Suvilahden alueelle Sör-
näisiin.16 Helsingin niemen lounaisosa, nykyisen Eiran alue, kaavoitettiin 1880-luvulla teolli-
suusalueeksi. Varsin pian kaupunginisät kuitenkin huolestuivat ilmansaasteiden kulkeutumi-

10  Stradling 1999, 47; Harjula 2003, 81.
11  Jauho 2007, 90–91; Saarikangas 2002, 51–52; Nygård 2004, 63–64.
12  Jauho 2007, 91.
13  Turpeinen 1984, 260.
14  Pulla 1962, 98.
15  Waris 1973, 195. Ks. myös esim. Åström 1956, 173.
16  Kruut 1998a, 32–34.



46

sesta vallitsevien lounaistuulien myötä suoraan keskikaupungin päälle. Uljas empire-keskusta
uhkasi peittyä teollisuussavujen alle. Alueelle ehdittiin rakentaa vain muutama teollisuuslai-
tos, kun koko suunnitelmasta luovuttiin hygieenisistä syistä. Ainoastaan Tehtaankadun nimi on
jäänyt nykyiseen Helsinkiin muistuttamaan tästä varhaisesta suunnitelmasta.17

Helsingin osalta ilman epäpuhtaudet ylittivät kaupunkilaisten sietokynnyksen 1890-lu-
vulta alkaen ja kaupungin viranomaiset alkoivat saada valituskirjelmiä savuhaitoista. Hel-
singissä tunnistettiin myös kaupungeille tyypillinen haju, ns. kaupunkihaju, joka syntyi, kun
epäpuhtaudet muodostivat kaupungin ylle oman, raskaan ilmakerroksen, johon pöly, noki ja
hajuja aiheuttavat aineet jäivät.18 Kaupungin terveydenhoitolautakunta perusti 1898 erityisen
valiokunnan pohtimaan kaupungin savuongelmaa. Valiokunnan ehdotukset hylättiin sillä ker-
taa kaupunginvaltuustossa. Vuonna 1904 alettiin kaupungissa tehdä ulkomaisen esimerkin
mukaisia savutarkastuksia ja vuosina 1906–1908 niitä toimitti päätoiminen savuntarkastaja.
Yleisimmin savuongelmia pyrittiin ratkaisemaan ehdottamalla savupiippuihin rakenteellisia
parannuksia tai erillisen savunpolttolaitteen hankkimista. Myös polttoaineen vaihtamista kivi-
hiilestä vähemmän savuavaan puuhun suositeltiin. Savuttavien laitosten omistajat eivät tosin
useinkaan lämmenneet ajatukselle, sillä puu oli kivihiiltä kalliimpaa.19

Varhaisia tutkimuksia Helsingin ilmansaasteista

Ilman epäpuhtauksia tarkasteltiin jo varhaisessa vaiheessa myös systemaattisesti, tutkimuksen
näkökulmasta. Savuntarkastajan työtä voidaan pitää järjestelmällisenä kaupungin epäpuhtaus-
lähteiden tutkimisena, vaikka motiivi olikin hallinnollinen. Menetelmä perustui suoraan ha-
vainnointiin ja aistinvaraiseen savun tummuuden arviointiin ja savuttavan ajanjakson keston
mittaamiseen.

Helsingin yliopiston ensimmäinen kasvitieteen professori, William Nylander, julkaisi
1800-luvun puolivälissä tutkimuksen Helsingin ja sen ympäristön jäkälistä. Hän kiinnitti myös
ensimmäisenä huomiota siihen, että kaupunki-ilman savukaasut huononsivat jäkälien kuntoa.
Seuraavan kerran Helsingin jäkälälajistoa tutkittiin 80 vuotta myöhemmin, kun vuonna 1933
kasvitieteen opiskelija Vilho Vaarna perehtyi opinnäytetyössään Helsingin jäkälien kasvupaik-
koihin. Näiden kahden tutkimuksen välisenä aikana ilmansaasteet lisääntyivät ja se näkyi sel-
västi kasvillisuudessa. Helsingin keskustasta löytyi laajoja alueita, joista jäkälät olivat hävin-
neet kokonaan ja joihin oli syntynyt ns. jäkäläautio.20 Ilmansaasteiden puustovaikutukset toi

17  Åström 1956, 172. Vallitsevien länsituulien takia ilmansaastumisen sosiaalimaantiede oli tunnettu monissa
eurooppalaisissa kaupungeissa, läntiset kaupunginosat (”Westend”) olivat arvostetumpia kuin itäiset alueet (”Eas-
tend”), ks. Stearns & Chapman 1992, 134.
18  Kruut 1998a, 35, 43–44, 47–58.
19  Emt., 78.
20  Hosiaisluoma 2001b, 196.
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esiin 1900-luvun toisella vuosikymmenellä metsänhoitotieteen professori ja sittemmin 1920-
ja 1930-luvuilla pääministerinä toiminut A. K. Cajander. Hän mainitsi erityisesti havupuiden
alttiuden savun ja pölyn aiheuttamille vaurioille. Metsänhoidon perusteoksessaan Cajander
nosti esiin varsinkin tehtaiden ja vetureiden kivihiilisavun ja sen rikkidioksidin haittavaiku-
tukset puustolle.21

Kasvitieteilijä Viljo Erkamo selvitti 1940-luvulla Helsingin alkuperäisen kasvillisuuden
jäänteitä kartoittavassa tutkimuksessaan, että erityisesti havupuut ovat jääneet kaupungin vilk-
kaan rakentamisen ja kasvun jalkoihin. Hän mainitsi männyn erityisen sitkeänä kaupunkikas-
vina, joka kykenee syvälle ulottuvien juuriensa ansiosta pärjäämään täysin kulttuuriympäris-
töiksi muuttuneissa kasvuoloissa, mikäli vain ilma ei ole liian pahasti savun ja noen pilaamaa.
Hän totesikin, ettei Helsingin niemen alueella kesällä 1943 tehtyjen tutkimusten valossa ole
mäntyjä jäljellä muuta kuin aivan reuna-alueilla.22

Sammaltutkija Hans Buch kirjoitti kivihiilisavun turmiollisista vaikutuksista sammaliin.23

Hän viittaa Vaarnan aiempaan tutkimukseen ja tämän havaintoihin jäkäläautiosta ja laajentaa
käsitteen ”epifyyttiautioksi” eli koskemaan kaikkia toisten kasvien päällä kasvavia kasveja.
Tällaisessa epifyyttiautiossa sijaitsi esimerkiksi myös Helsingin kasvitieteellinen puutarha,
jonka sammaleita hän oli tarkkaillut vuodesta 1903 alkaen. Vuodelta 1905 hänellä oli vielä ha-
vaintoja runsaista sammalkasvustoista. Pian sen jälkeen kuitenkin sammaleet taantuivat niin,
että 40 vuotta myöhemmin puiden pinnalla kasvoi enää vain muutamia levälajeja. Hän yhdisti
havaintonsa rautatieliikenteessä tapahtuneisiin muutoksiin. Vuosisadan alun vetureiden poltto-
aineena käytettiin halkoja, joiden aiheuttama savu ei ollut myrkyllistä. Siirtyminen kivihiileen
polttoaineena ja junaliikenteen jyrkkä kasvu olivat aiheuttaneet myrkyllisen ja pahanhajuisen
savun myötä epifyyttikasvillisuuden häviämisen puistosta. Kasvillisuusvaurioiden syynä hän
mainitsee myös Pitkänsillan pohjoispuolen teollisuuskeskittymän savut sekä keskuslämmitys-
piippujen päästöt. Buch ehdotti jatkotutkimusta ilmansaasteiden vaikutuksista kasvillisuuteen
ja erityisesti maaperän tilaan.

Kasvitieteilijät olivat jo 1900-luvun alkupuolella tietoisia ilmansaasteiden haitallisista
vaikutuksista kasvillisuuteen. Tutkimuksellinen fokus oli kuitenkin selvästi luonnontieteessä
eikä havaintojen yhteiskunnallisia kytköksiä esitetty. Tutkimustuloksia esiteltiin vain suppean
piirin erikoiskirjallisuudessa, eivätkä ne tulleet suuren yleisön tietoisuuteen. Tutkimustieto il-
mansaasteista ja kaupunkilaisten kokemukset ilmansaasteista eivät kohdanneet eikä aihe suo-
dattunut tässä yhteydessä poliittiseksi prosessiksi.

Fyysikko Harald Lunelund kiinnitti huomiota ilman ”mekaaniseen samenemiseen” mui-
den muassa tomuhiukkasten takia ilman läpikuultavuuden tutkimuksen menetelmiä vertaile-

21  Cajander 1916, 720.
22  Erkamo 1943–1944, 30.
23  Buch, H. 1947, 40–41.
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vassa kirjoituksessaan. Ilman läpikuultavuutta mitattiin samentamalla näkyvyys keinotekoisesti
harmaiden lasien avulla niin, että tarkkailukohde, esimerkiksi savupiippu, häviäisi näkyvistä.
Havaintoja tehtiin Helsingissä Siltavuorenpenkereeltä pohjoiskoilliseen kohti Sörnäisten teol-
lisuusaluetta, jolloin alueen muut savuttavat piiput vaikuttivat jonkin verran tuloksiin. Lune-
lundin mukaan mittauksia häiritsevää savua esiintyi aina, minkä takia ilman läpikuultavuuden
määrittäminen kaupungissa oli vaikeaa. Toisen havaintopisteeksi valitun piipun läheisyydes-
sä sijaitsi muitakin savupiippuja, minkä seurauksena tämän pisteen osalta tulokset osoittivat
johdonmukaisesti pienempiä läpikuultavuuden arvoja, eli savuisempaa ilmaa. Lunelundinkin
mukaan ”kauniin Helsinkimme” savuhaitat olivat kuitenkin huomattavasti vähäisempiä kuin
Keski-Euroopan tehdaskaupungeissa.24

Ilmatieteen laitos25 suoritti 1930-luvulta alkaen Helsingin seudulla näkyvyystutkimuksia,
joiden päätavoite oli lentoliikenteen tukeminen.26 Normaalin sumun lisäksi kaupungin pääs-
töistä johtuva sameus todettiin niissä ongelmaksi. Päästölähteinä mainittiin tehtaiden piippu-
jen savut ja höyryt sekä varsinkin kylminä vuodenaikoina rakennusten lämmityksestä aiheutu-
vat savupäästöt. Veikko Rossin mukaan Helsingin Kaisaniemen ja neljä kilometriä pohjoiseen
sijaitsevan Ilmalan näkyvyyden erot olivat suurimmillaan talvella, mikä johtui lämmityksen
aiheuttamista savupäästöistä ja talvella usein esiintyvistä hyvin vakaista sääolosuhteista, jotka
estävät ilmamassojen ja siten savujen, pystysuuntaisen hajaantumisen.27

Maailmansotien välinen aika ja toinen maailmansota

Kun erityisen savuntarkastajan palkkaamiseen ei enää vuodesta 1909 eteenpäin myönnetty
määrärahoja, loppuivat tarkastukset resurssien uupuessa käytännössä kokonaan. Tarkastus-
ten puutteessa näyttö haittaavasta savusta jäi usein saamatta, vaikka ilmeisesti savuongelmia
esiintyi kaupungissa lähes entiseen tapaan siihen saakka, kunnes ensimmäinen maailmansota
pysäytti kivihiilen tuonnin.28 Sodan jälkeen kivihiilen tuonti elpyi ja savuongelmat palasivat
ennalleen.

Maailmansotien välisten vuosikymmenten aikaisesta ympäristökeskustelusta vallitsee
suomalaisessa tutkimuksessa ristiriitainen näkemys. Marja Kruutin mukaan ilmaongelmia kä-
siteltiin Helsingissä aiempaa vähemmän. Hygienialiikkeen aktiivisuus kuihtui ja kaupungin
virkamiehistön parissa oli vallalla näkemys, että tekniset parannuksetkaan eivät voineet pois-
taa savuongelmia. Lopullista selvyyttä savun terveydellisistä vaikutuksistakaan ei ollut saatu.29

24  Lunelund 1921, 1, 5.
25  Laitoksen nimi oli vuoteen 1968 asti Ilmatieteellinen keskuslaitos.
26  Rossi 1952; Nurminen 1956; Nurminen 1958.
27  Rossi 1952, 13–15. Ks. myös Mattsson 1998, 20.
28  Kruut 1998a, 89–90, 97.
29  Kruut 1998a, 101–105, 125.
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On myös esitetty, että koko maassa erilaisten ympäristöongelmien käsittely väheni 1920-luvun
jälkeen. Kansalaissodan tapahtumat ja suuren talouslaman vaikutukset helsinkiläisten elämään
olivat siinä määrin dramaattiset, että urbaaneihin ympäristöhaittoihin kohdistunut huoli väistyi
muiden ongelmien tieltä.30 Rauno Lahtisen näkemyksen mukaan taas maailmansotien välinen
aika oli ympäristökirjoittelun ja -huomion kulta-aikaa, jolloin kaupungeissa ympäristötietoi-
suus oli varsin korkealla tasolla ajan isänmaallisen puhtaus- ja hygieniainnostuksen seuraukse-
na.31 Yhtenä selityksenä eroille voidaan pitää tutkimusten erilaisia maantieteellisiä (Helsinki,
Turku, koko Suomi) ja ympäristönsuojelun osa-alueen (ilmansuojelu, vesiensuojelu, ympäris-
tön kemikalisoituminen) painopisteitä.

Sotien merkitys ympäristön kannalta on tärkeä, mutta pitkään laiminlyöty tutkimusai-
he. Sota-ajan ympäristöhistoriallisesta tutkimuksesta on kiinnostuttu vasta viime vuosina.32

Yhtenä syynä tähän on mainittu sodanaikaisen lähdeaineiston hajanaisuus ja fragmentaari-
suus. Suomalaiset sotia tutkineet ympäristöhistorioitsijat ovat yksimielisiä siitä, että toinen
maailmansota katkaisi Suomessa aiemmin käynnistyneen ympäristöpoliittisen kehityksen ja
ympäristöteemojen julkisen käsittelyn. Vuosisadan vaihteesta alkaen Suomessa oltiin tietoisia
ympäristön kielteisistä muutoksista ja ympäristöongelmia käsiteltiin enemmän tai vähemmän
aktiivisesti. Toinen maailmansota pysäytti ympäristökeskustelun, minkä vaikutukset heijaste-
livat suomalaiseen ympäristönsuojeluun vielä pitkään sotien päättymisen jälkeenkin. Sotatila
muutti ihmisten suhtautumista ympäristöönsä. Taustalla oli ajatus sotaan liittyvien ympäris-
töhaittojen poikkeuksellisuudesta ja tilapäisyydestä. Sota loi poikkeusolosuhteet, joita lei-
masi voimattomuus ympäristöhaittojen edessä ja ympäristöongelmien hyväksyminen, koska
vaihtoehtoja ei ollut.33 Sota-aikana vallinnut väheksyvä asenne urbaaneja ympäristöongelmia
kohtaan ei kuitenkaan jäänyt tilapäiseksi, vaan sodan jo päätyttyä väheksyvä näkökanta jäi
vallitsevaksi. Sodan ympäristöseuraukset olivatkin pitkäkantoisia asenneilmaston muuttumi-
sen takia.34

Laakkonen on arvellut sotavuosien kohentaneen Helsingin ilmanlaatua, sillä tuontipoltto-
aineiden puutteen vuoksi palattiin sekä kotitalouksissa että teollisuudessa energiantuotannossa
puun käyttöön.35 Hiilen, koksin ja öljyjen polttoa pidettiin yleisesti ottaen ilmanlaadun kan-
nalta haitallisempana kuin puun polttoa. Näin ollen sodan aikainen, poikkeuksellinen poltto-

30  Mussalo-Rauhamaa & Vuorinen 1990, 249.
31  Lahtinen 2004, 13-28; Lahtinen 2005, 76.
32  Laakkonen (2007) käyttää termiä ”sodan ekologia”. Tutkimuksen nykytilasta ks. Lahtinen & Vuorisalo 2004.
Esimerkkeinä uusista sodan ympäristöhistoriallisista tutkimuksista, ks. Uekötter 2005; Laakkonen 2004; Laakko-
nen 2007; Lahtinen & Vuorisalo 2004.
33  Sotatilalla on tutkimusten mukaan ainakin mm. Yhdysvalloissa oikeutettu saastuttavat teollisuuden päästöt
ilmaan, ks. Dunsby 2004, 186.
34  Lahtinen & Vuorisalo 2004; Lahtinen 2005, 66; Laakkonen 2004, 190–191.
35  Laakkonen 2004, 183.
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ainevalikoima oli ilman laadun kannalta edullisempi kuin vallitseva, normaaliaikojen tilanne.
Sodanaikaisen polttoaine- ja tarvikepulan sekä säännöstelyn takia yksityisautoilu tyrehtyi lä-
hes täysin, mitä voi pitää liikenteen päästöjen vähenemisen takia hyvänä asiana. Toisaalta vielä
käytössä olevat autot muutettiin tehottomiksi puukaasutusautoiksi. Häkäpöntöillä varustettu-
jen autojen päästöt olivat myrkyllisempiä kuin polttomoottoriautojen päästöt. Myös linja-autot
kulkivat sotavuosina pilke- tai sysikaasuttimilla.36 Ammattiautoilijoille häkämyrkytykset oli-
vat terveydellinen uhka ja esimerkiksi 1945 viisi Helsingin liikennelaitoksen työntekijää kuoli
häkämyrkytykseen. Puu- ja hiilikaasuttimien aikakaudella autoilijoiden työ muuttui aiempaa
likaisemmaksi ja rähjäisemmäksi. Helsingin Kauppatorin kerrottiin olleen sakean savun pei-
tossa, kun marraskuussa 1940 yhteensä 83 häkäpönttöautoa kilpaili luotettavuusajoissa.37

Toisen maailmansodan tapahtumat vaikuttivat pitkään sotatoimien päättymisen jäl-
keenkin Helsingin kehitykseen. Välittömästi jatkosodan loppumisen jälkeen 1944 vallitsivat
Helsingissä vuosia poikkeusolot. Monet hyödykkeet, mukaan lukien sähkö ja kaasu, olivat
säännöstelyn alaisia. Varsinkin pommitusten tuhojen jälleenrakennus viivästyi monin paikoin
rakennustarvikepulan takia. Asuntopulan takia monet kaupunkilaiset asuivat tilapäisasunnois-
sa, huonokuntoisissa talonrähjissä tai ahtautuneena monen perheen asuntoihin. Vielä puoli
vuosikymmentä sotatoimien päättymisen jälkeen Helsingissä asui arviolta 15 000 ihmistä tila-
päisasunnoissa ja pommisuojissa.38 Kaupungissa käynnistettiin mittavat rakennusprojektit heti
kun se taloudellisesti oli mahdollista ja kokonaisia uusia alueita, kuten Toukola, Kumpula ja
Maunula, varattiin pikaisesti asuntotuotantoa varten.39 Kaupungin rahatilanne oli kroonisesti
niukka. Ennen sotia käynnistettyjä ja 1939 kesken jääneitä hankkeita pyrittiin jälleen jatka-
maan, mutta kaupunki-infrastruktuuri oli vielä pitkään heikossa kunnossa.

Helsingin suurkaupunkikehitykselle merkittävä askel otettiin vuonna 1946, kun pitkään
vireillä ollut kaupunkiliitos toteutui. Ajankohtaa on kuvailtu Helsingin ”metropolikehityksen”
alkuna.40 Helsingin pinta-ala yli viisinkertaistui (ks. kartta 1) ja asukasluku kasvoi yli 50 000
hengellä. Kaupungin asukaslukua kasvattivat vielä noin 30 000 luovutetuilta alueilta saapu-
nutta evakkoa, jotka asettuivat Helsinkiin sekä sodanjälkeisten vuosien korkea syntyvyys ja
muuttovoitto.41

36  Sysi: umpitilassa hiilletty puu, puuhiili.
37  Herranen 1988, 207; Bergholm 1999, 378; Bergholm 2001, 74-77.
38  Taipale 1982, 111, 184-189; Saarikangas 2002, 355; Pulma 2000, 129–132.
39  Herranen 1997a, 130.
40  Klinge 1997, 7. Helsingin kaupunkiin liitetyt alueet, ns. liitosalue, koostui seuraavista kaupunginosista: Haa-
ga, Herttoniemi, Huopalahti, Kaarela, Kulosaari, Lauttasaari, Malmi, Mellunkylä, Oulunkylä, Pakinkylä, Puotila,
Santahamina, Suutarila, Tali, Tapaninkylä, Tuomarinkylä ja Viikin kartano.
41  Turpeinen 1997, 15–18.
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Kaupungin tekninen infrastruktuuri jäi nopeasti jälkeen 1940- ja 1950-lukujen kasvussa. Tei-
den kunto ei vastannut liikennetarpeita, vesi- ja viemärihuolto oli puutteellista. Myös sosiaali-
sektorin palveluita ei kyetty tarjoamaan riittävän ripeästi myös kaikille uusille helsinkiläisille.

Kartta 1. Helsingin alueliitokset 1946 ja 1966. (Turpeinen
1997, 13.)

Kartta 2. Helsingin kantakaupunki ja lähialueita.
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Työllisyyden hoito, terveydenhoito ja erilaisten kunnallisten palvelujen järjestäminen hallitsi-
vat kunnallista keskustelua. Vaikka ympäristöhaitat eivät olleet sodasta toipuvan pääkaupungin
suurin murhe, olivat viemärivedet avo-ojassa, tyhjille tonteille hiljalleen syntyvät epäviralliset
kaatopaikat tai halkovarastojen sokkeloissa lisääntyvät rotat läsnä kaupunkilaisten arjessa ja
päättäjien asialistoilla. Yhtenä ongelmana muiden joukossa olivat ilman epäpuhtaudet. Pääs-
tölähteet olivat osittain täysin samoja kuin ennen sotia. Uusia päästölähteitä syntyi kaupungin
kasvun ja talouskasvun ja uuden, kulutusorientoituneen ja modernin elämäntavan myötä. Seu-
raavaksi esitellään helsinkiläisiä ilmansaasteiden päästölähteitä.

2.2 Helsingin päästölähteet sotien jälkeen

Urbaanin elämän perustana ovat energian riittävä saatavuus, mahdollisuus liikkumiseen ja te-
hokkaat materiaalivirrat, joiden avulla kaupunki voidaan huoltaa esimerkiksi elintarvikkeilla
ja joiden avulla kaupungissa syntyneet jätteet voidaan siirtää sieltä pois. Näiden kaupungin toi-
minnallisuuden kannalta välttämättömien tarpeiden tyydyttäminen erilaisten infrastruktuurien
avulla on paikallishallinnon tärkeimpiä tehtäviä. Yhdessä työpaikkoja tarjoavan teollisuuden
kanssa nämä kunnalliset huoltotehtävät muodostavat merkittävimmät ilman epäpuhtauksien
lähteet Helsingissä.

2.2.1 Energiantuotanto

Helsinkiläisten talot lämmitettiin vuosisadan vaihteessa yleisimmin huonekohtaisesti läm-
mitettävillä uuneilla. Ne olivat pitkään hyvin suosittu lämmitysmuoto, sillä ne koettiin mu-
kavina ja viihtyisinä. Ensimmäinen vesikeskuslämmityksellä varustettu asuintalo valmistui
Helsinkiin 1890.42 Keskuslämmitysjärjestelmä, jossa rakennuksen yhteisen lämmityspannun
kuumentama vesi kiersi koko talossa, yleistyi vuosisadan vaihteen jälkeen nopeasti ja sotien
välisinä vuosikymmeninä se oli jo syrjäyttänyt vanhan uunilämmityksen. Tämän vuoksi myös
polttoaineen kulutuksessa tapahtui muutos. Uunilämmityksen pääasiallisena polttoaineena oli-
vat olleet halot ja kotitalouksien paperijäte, kun taas keskuslämmitysuunissa poltettiin pääasi-
assa kaasukoksia, kaasuntuotannon sivutuotetta.43 Kiinteistöjen polttoainehuollosta vastasivat
kaasulaitoksen ohella koksiliikkeet, joiden autot täydensivät talojen varastoja. Kiinteistöjen
lämmityksestä huolehtivat sekä talonmiehet ja erityiset lämmittäjät.

Lämmityksen aiheuttamat savut olivat luonnollisesti suurimmillaan kylminä talvipäivi-
nä. Tupruttavat savupiiput kuuluivat talviseen kaupunkikuvaan, eikä savuja koettu kielteisinä,

42  Ns. kalofeeriuunijärjestelmä, jossa keskitetysti lämmitetty ilma kiersi rakennuksen seinissä olevia putkia pit-
kin, oli asennettu jo vuonna 1828 Vanhaan kirkkoon. Kalofeeriuunit olivat käytössä lähinnä julkisissa rakennuk-
sissa. (Mattila 2001, 72.)
43  Mattila 2001, 66–73; Kruut 1998a, 114–115.



53

ellei kyseessä ollut poikkeuksellisen voimakas savutus. Vuoden 1967 pakkaskauden aikana
sankkoja savuja erehdyttiin pitämään tulipaloina ja palolaitos sai pakkaspäivinä muita päi-
viä enemmän turhia palohälytyksiä.44 Savuista valitettiin viranomaisille lähinnä vain, jos savu
oli epätavallisen nokista, pahanhajuista tai erityisen likaavaa. 1960-luvun aikana valitettiin
esimerkiksi Töölön sairaalan45, Vakuutusyhtiö Pohjolan Vihdintien asuntoalueen lämpökes-
kuksen46 sekä Puolustusministeriön alaisen korjaamon savusta, joka oli ”tavattoman sakeaa ja
mustaa”47 ja häiritsi naapureita Pohjoisrannassa vuorokauden ympäri. Tavanomaisesta poikke-
avan savutuksen syy oli yleensä käyttöhäiriö tai ylikuormitus, joka oli hoidettavissa. Lämpö-
keskusten toimintaa ei voitu kieltää tai lopettaa, eikä tätä vaadittukaan.

Sähkö syrjäyttää kaasun energialähteenä

Lähes koko kaupungin sähkö- ja kaasuenergian tarpeesta vastasivat kaupungin omistamat
laitokset. Yksityiset sähköntuottajat, joita Helsingissä oli 1900-luvun alkupuoliskolla enim-
millään noin 30, lopettivat toimintansa hiljalleen hiilipulan aikana tai kilpailun kiristyessä
kaupungin sähkölaitoksen kanssa. Näitä ns. blokkiasemia, jotka toimittivat sähköä ja lämpöä
sijaintikortteliinsa, oli sotien jälkeen Helsingissä enää kuusi.48 Valtaosa Helsingin sähköstä
tuotettiin vesivoimalla. Lisäksi sähkö tuotettiin tarpeen mukaan laitoksen omalla höyryvoi-
malaitoksella Suvilahdessa. Sotien loppuvaiheessa Suvilahden osuus Helsingin sähköntuotan-
nosta oli runsaat kuusi prosenttia. Suvilahden voimalaitos oli valmistunut kaupungin laitamille
vuonna 1909, minkä jälkeen sitä oli kasvavan sähkönkulutuksen myötä laajennettu useaan
kertaan.49

Sähkö liittyi olennaisena osana asumisen modernisoitumiseen 1920- ja 1930-lukujen
Helsingissä. Sähkö, ”valkoinen hiili”50, oli edellytys kodin tekniikan kehittymiselle ja koneis-
tumiselle. Se omaksuttiin valaistuksessa ja keittiökoneissa. Kerrostaloissa hissiä alettiin pitää
välttämättömänä. Vuonna 1932 käyttöön otettu sähkön myynnin edullinen kotitaloustarif
vauhditti sähkönkulutuksen kasvua kotitalouksissa. Tuolloin se alkoi kilpailla kaasun kanssa
helsinkiläisten kotitalouksien energiamuotona. Kaasunkäytön huippuvuodet olivat 1940-luvun
alkupuolella, jolloin helsinkiläiskodeissa oli esimerkiksi lähes 40 000 kaasuliettä, ja sähkö-
liesiä oli vasta alle 5 000.51

44  HS 24.1.1967.
45  Thl 18.7.1962, 560§.
46  Thl 19.6.1963, 574§.
47  Thl 3.4.1957, 253§.
48  Nämä kuusi olivat Rautatientorin, Sinebrychof  n, Etelärannan kauppahallien, Salmisaaren kaapelitehtaan,
Töölön sokeritehtaan ja Vanhassakaupungissa sijainneet sähkölaitoksen asemat. (Turpeinen 1984, 260–262.)
49  Turpeinen 1984, 131.
50  Seura 18/1936, 10–11, Pantzar 2000, 25 mukaan.
51  Rönkkö 1986, 71–84; Wuolle 1936, 139.
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Sähkönkulutus on kasvanut Helsingissä lähes poikkeuksetta siitä saakka, kun sitä alettiin kau-
pallisesti tuottaa, joskin 1950-luvulle asti kasvu oli kokonaisuudessaan hyvin maltillista. (vrt.
kuvio 3a) Vain suuret murrokset, kansalaissota, maailmansodat ja 1930-luvun suuri lama ja
energian säännöstely jatkosodan jälkeen hidastivat jatkuvasti nousevia kulutuslukuja. Vuosi-
sadan alun hitaampi kasvu vaihtui toisen maailmansodan jälkeisen jälleenrakentamisen aikana
kiihtyvään kasvuun. Uusien kuluttajien liittyminen sähköverkkoon sekä sähkön ominaisku-
lutuksen kasvu nostivat kokonaissähkönkulutusta, ts. yhä useampi helsinkiläinen käytti yhä

Kuvio 3a. Säh-
könkulutus ja
h ö y r y v o i m a n
tuotanto Helsin-
gissä 1909-1983.
(Helsingin kau-
pungin sähkölai-
toksen vuosiker-
tomukset.)

Kuvio 3b. Kaa-
sunkulutus Hel-
singissä 1909-
1983. (Helsingin
kaupungin kaa-
sulaitos, vuosi-
kertomukset.)
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enemmän sähköä. Uudet sähkölaitteet yleistyivät nopeasti helsinkiläisissä kodeissa ja talou-
dellinen noususuhdanne siivitti energiankulutuksen kasvua. Vuosien 1949–59 välisenä aika-
na esimerkiksi sähkönkulutus kolminkertaistui Helsingissä.52 Kaasunkin kulutus noudatteli
nousevaa tendenssiä 1960-luvun lopulle saakka. Sähkön ja kaasun merkitys kaupunkilaisen
elämäntyylin edellytyksenä kasvatti näiden energiamuotojen kysyntää.

Ennen toista maailmansotaa elettiin Suomessa energiatalouden ”yltäkylläisyyden ai-
kaa”.53 Helsingin energiankulutus nojasi vankasti vesivoimaan ja omalla voimalaitoksella tuo-
tettua höyryvoimaa tarvittiin vain vesivoiman tilapäisten tuotantovaikeuksien aikana. Tilanne
muuttui ratkaisevasti, kun Suomi joutui luovuttamaan jatkosodan päättäneen rauhan ehtojen
mukaisesti laajoja alueita Karjalasta Neuvostoliitolle, jolloin se menetti 30 % vesivoiman tuo-
tannostaan.54 Vuodet 1946 ja 1947 olivat ennätyksellisen vähäsateisia ja käytettävissä oleva
vesivoima väheni tilapäisesti entisestään. Suvilahden voimalaitos oli käynnissä täydellä te-
holla, mutta maailmansota vaikeutti kivihiilen tuontia. Helsingin oma voimalaitos tuotti itse
selvästi alle kymmenen prosenttia käytetystä energiasta. Hiilivarastot olivat jatkuvasti vajaita
ja ne pienet polttoainemäärät, joita maahan saatiin hankittua, olivat usein huonolaatuisia. Su-
vilahden voimalaitoksella jouduttiinkin sähkö kehittämään pääasiallisesti puulla ja niukkoihin
hiilivarastoihin turvauduttiin vain kulutuspiikkien aikana.55

Vuonna 1946 tilanne oli niin huono, että kevättalvella Suvilahden uuneissa poltettiin
hätähakattua tuoretta puuta. Lisäksi Helsingin energiantuotantoon käytettiin turvetta, ja pie-
niä määriä erilaisista varastoista hankittua öljyä sekä haketta. Lisäksi sähkövoimaa (ja ns.
sekundaenergiaa) ostettiin muualta maasta. Energiahuolto oli jatkuvasti vaakalaudalla. Kun
sodan loppuminen muuallakin Euroopassa helpotti kivihiilen tuontia, saatiin varastoja vähitel-
len kohennettua ja ankarasti säännöstellyn sähkön ja kaasun kulutusannoksia lisättyä. Sähkön
säännöstely jatkui kesään 1948 saakka ja senkin jälkeen esimerkiksi huoneiden lämmittämi-
nen erillisillä sähkölämmittimillä sekä mainosvalaistus olivat kiellettyjä. Kaasun säännöste-
lystä voitiin luopua vuotta myöhemmin. Energiansäästö kaikin mahdollisin keinoin oli lei-
mannut kaupungin toimintaa ja tavallisille kuluttajille annettua neuvontaa koko 1940-luvun
jälkipuoliskon.56

Sodanjälkeisen Helsingin vastaus 1940-luvun energiakriisiin oli energiantuotannon oma-
varaisuuden lisääminen. Suvilahden vanhentunut voimalaitos todettiin täysin riittämättömäksi
ja edessä olivat suuret investoinnit uusiin laitoksiin. Vuonna 1947 ryhdyttiin merkittävästi
lisäämään omaa voimantuotantoa silloiseen taloustilanteeseen nähden. Uuden höyryvoima-

52  Sähkölaitos (Shl) vuosikertomus 1959, 63 ja 1960, 67.
53  Rytkönen 1948, 6.
54  Turpeinen 1984, 221–222.
55  Shl vuosikertomukset 1945–1948.
56  Shl vuosikertomukset 1945–1948.
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laitoksen rakennustyöt alkoivat kantakaupungin länsiosassa, Salmisaaressa.57 Samalla tehtiin
myös periaatepäätös kaupungin oman voimantuotannon rakentamisesta pääasiallisesti kivi-
hiilen varaan. Se todettiin pitkällä tähtäyksellä sekä edullisemmaksi että toimitusten kannalta
varmemmaksi kuin öljy. Kivihiiliesiintymät sijaitsivat lähempänä Suomea kuin tunnetut öl-
jyesiintymät ja toisaalta kivihiilen riittävyys ja saatavuus näytti paremmalta kuin öljyn. Li-
säksi Helsinkiin laivattava hiili oli kätevästi siirrettävissä aluksista suoraan voimalaitosten
hiilikentille.58

Sekä kaasulaitosta että Suvilahden voimalaitosta laajennettiin 1940-luvun lopulla kas-
vavan kysynnän tyydyttämiseksi. Vuonna 1949 teollisuuslaitosten lautakunta totesi, ettei
Suvilahden aluetta tulla laajentamaan energiantuotantoa varten, sillä vastikään valmistunut
Salmisaaren voimalaitoksen höyryntuotanto riittäisi tyydyttämään kaupungin tarpeet. Lehdis-
tössäkin hehkutettiin, että Salmisaaren höyry riittää Helsingille ikuisiksi ajoiksi.59 Salmisaaren
valmistuessa vuonna 1953 alettiin sähkölaitoksella kuitenkin jo suunnitella uuden voimalai-
toksen rakentamista Suvilahteen. Sähkölaitos julkaisi pitkän tähtäyksen suunnitelmansa, jossa
todettiin, että Suvilahteen rakennettaisiin uusi voimalaitos, jonka koneistot tulisi ottaa käyt-
töön 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa.60 Lupaus siitä, että voimantuotannon haittoja ei enää
lisättäisi Sörnäisissä, oli vaihtunut ”kansainvälisestikin suuren höyryvoimalaitoksen”61 suun-
nitteluun. Sähkönkulutuksen kasvuennusteet osoittivat hurjia lukuja ja sähkölaitos halusi var-
mistaa ajoissa kapasiteetin riittävyyden. Laitos päätettiin rakentaa Hanasaareen, Suvilahden
eteläpuolelle, jonne lisämaata saatiin täyttämällä merenpohjaa. Helsingin edustalla sijainneet
saaret (Hanasaari, Kana, Sompasaari ja Nihti) yhdistettiin mantereeseen. Lisätilaa käytettiin
uuden sataman ja kivihiili- ja koksikenttien rakentamiseen. Hanasaari A:n voimalaitoksen en-
simmäinen vaihe valmistui vuonna 1960.62

Energiantuotannon ilmansaasteet Helsingissä

Sähkö ja kaasu olivat loppukäyttäjälle puhtaita ja helppoja energiamuotoja. Niiden tuotanto ei
kuitenkaan ollut huomaamatonta, vaan voimantuotanto pölysi ja savusi kaupunkilaisten kiu-
sana. Energiantuotantolaitosten aiheuttamat ilmansaasteet olivat niiden perustamisesta alkaen
keskustelun aiheena ja vaikuttivat merkittävästi niiden sijoittamisesta käytyihin neuvottelui-

57  Uutta voimalaitosta oli kaavailtu Helsingin keskustan alueelle jo ensimmäisen maailmansodan aikoihin, mutta
vesivoiman saatavuuden lisääntyminen lykkäsi hanketta, jonka suunnittelua jatkettiin vasta 1940, kun vesivoi-
man hankinta vaikeutui. Myös sijoituspaikaksi varattiin keskustan sijaan nykyinen Salmisaari. (Turpeinen 1984,
239–240.)
58  Shl vuosikertomus 1947, 43; Turpeinen 1984, 228–232.
59  Kvsto 13.4.1949, 197§; Turpeinen 1984, 241.
60  Muistio Da: 47/1953 (Shl A/St); Turpeinen 1984, 241.
61  Shl vuosikertomus 1955, 42.
62  Herranen 1997a, 204–247; Tikkanen 1998, 31.
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hin. Epäilyt ympäristöhaitoista ja asuntojen arvon kehityksestä huolettivat päätöksentekijöitä
Liikenneyhteyksien ja mahdollisten laajennustarpeiden vaatima tila vaikuttivat ympäristönä-
kökohtien lisäksi sijoituspäätöksiin..63

Jo kaasuvalaistusyhtiön ja kaupungin välisessä, 30.5.1860 päivätyssä sopimuksessa mai-
nittiin yhtiön velvollisuudet huolehtia siitä, että ”kaasulaitoksesta ei pääsisi leviämään savua
ja pahanhajuisia kaasuja” ja että yhtiö esittäisi Maistraatille suunnitelmat, joiden avulla sa-
vuhaittojen syntyminen ehkäistään.64 Itä-Heikinkadulla, Espoon tullissa,65 sijainneesta kaasu-
laitoksesta alkoivat ensimmäiset valitukset kaupungin eri virastoille vain reilu vuosikymmen
laitoksen käyttöönoton jälkeen, 1870-luvulla. Valituksissa vaadittiin kaasulaitoksen siirtämistä
muualle. Rakentamisensa aikoihin kaasulaitos sijaitsi rakennetun kaupungin laidalla, kaalivil-
jelmien ja suomaiden keskellä. Kaasulaitoksen hallituksen puheenjohtaja Bernhard Wuolle
kirjoitti, että kaasulaitoksen ei tuolla sijainnilla olisi pitänyt häiritä ketään, mutta ”16 vuoden
aikana olivat naapurit nähtävästi käyneet herkkätuntoisemmiksi”.66 Kaasulaitoksen ympäris-
töä moitittiin kauttaaltaan epämiellyttäväksi ja rumaksi, aluetta leimasivat varastomaisuus, sa-
vuisuus sekä ”ilkeä katku”, joka leijaili jatkuvasti ilmassa.67

Uuden, kunnallistetun ja laajennettavaksi tarkoitetun kaasulaitoksen sijoituspaikkaa neu-
voteltiin vuosien 1900 ja 1907 välillä. Ehdotuksina pohdittiin Hernesaarenkadun ja meren
välissä sijaitsevaa tonttia kaupungin lounaiskulmassa, Hietaniemeä sekä Sörnäisten niemeä.
Valaistusyhtiö kannatti tiukasti Hernesaarenkatua, mutta valtuusto ei hyväksynyt sitä kaa-
sulaitoksen sijoituspaikaksi.68 Sinne rakennettiin lyhytikäinen vesikaasulaitos helpottamaan
kaasun hurjaa kysyntää, mutta itse kaasulaitosta suositeltiin sen jälkeen rakennettavaksi Hie-
taniemeen. Sitä pidettiin kaikin puolin parhaimpana sijoituspaikkana kaasulaitokselle, ja myös
ruotsalainen asiantuntija puolsi sitä lausunnossaan. Kaasulaitoksen rakentaminen Sörnäisiin
olisi merkinnyt ylimääräisiä investointeja, sillä se olisi vaatinut uuden, ylimääräisen kaasun
jakamiseen tarvitun kellon rakentamista kantakaupunkiin. Sörnäisten sijoituspaikka pidettiin
valtuustolle annetussa ehdotuksessa kuitenkin rinnakkaisena vaihtoehtona mukana, sillä Va-
laistuslaitoksen hallituksessa epäiltiin, että kaupungin länsipuolta saatettaisiin vastustaa sen
lähellä sijaitsevan, huvila-asutukselle varatun Hietaniemen takia. Terveyslautakunta vastusti
lausunnossaan ehdotusta Hietaniemestä, sillä se sijaitsi liian lähellä asutusta. Valtuusto päätti

63  Wuolle 1936, 88–97; Turpeinen 1984, 61–69; Kruut 1998a, 33–34.
64  Wuolle 1936, 48.
65  Nykyinen Postitalon paikka. Itä-Heikinkatu/Itäinen Heikinkatu muutettiin 1942 Mannerheimintieksi.
66  Wuolle 1936, 75–76.
67  Emt. Sittemmin on käynyt ilmi kaasulaitoksen aiheuttaneen savujen lisäksi muitakin ympäristöhaittoja. Kaasu-
laitoksen ja viereisten rautatiepajojen tontin maaperä oli pahasti saastunutta ja erityisesti kaasulaitoksen myrkyllis-
ten sivutuotteiden pitoisuudet maaperässä olivat suuria. (Leminen & Pyrylä 2001, 85.)
68  Wuolteen (1936, 90, 92) mukaan kaasulaitoksen sijoituspaikkaa perusteltiin puolin ja toisin ”erinäisin syin.”
Jatkotutkimuksessa olisi kiinnostavaa selvittää tarkemmin näitä perusteluja.
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1907 rakentaa kaasulaitoksen Sörnäisten Suvilahteen, jossa sen savut ja hajut häiritsivät mah-
dollisimman vähän elämää kaupungin keskustassa.69

Kantakaupungissa sijainneiden blokkiasemien savuhaitat olivat nostattaneet kiukkua
naapureissa ja ilmaa pilaava energiantuotanto haluttiin pois arvoalueiden välittömästä lähei-
syydestä. Kaupungin rakennuskonttorin ehdotus Sörnäisten niemestä laitosten sijaintipaikaksi
sai lopulta suurimman kannatuksen ja työläiskaupunginosat saivat naapuriinsa kantakaupun-
kiin sopimattomat energialaitokset. Suvilahden uuden höyryvoimalaitoksen 60-metrinen savu-
piippu oli niin uudenaikainen, että toimittajan mukaan ”se nielee kiwihiilen sawun miltei ko-
konaan, joten uuden sähkölaitoksen läheisyydessä ei suinkaan tarwitse sawuun tukehtua”.70

Puolisen vuosisataa myöhemmin, 1950-luvulla, eivät läheisyyden asukkaat olleet yhtä
innoissaan voimalaitoksen hienoudesta. Suvilahden energiantuotantokompleksissa silmäti-
kuksi joutuivat vuorotellen kaasulaitos ja Suvilahden höyryvoimalaitos. Savu ja kivihiilipöly
kuuluivat molempien ominaisuuksiin, mutta erityisesti kaasulaitoksen päästöt myös haisivat
pahalta. Kaupunginlääkäri totesi kaasulaitoksen hajuhaitat merkittäviksi.71 Kirjailija-taiteilija
Henrik Tikkanen muisteli Kulosaaren sillan hajumaailmaa 1940-luvulla seuraavasti: ”Muistan
kaasulaitoksen löyhkän, joka sekoittui siltaparruihin liimautuneitten merilevien tuoksuun.”72

Niin ikään Sörnäisissä sijaitsevan kaupungin teurastamon lemut lisäsivät hajuhaittoja kaasu-
laitoksen läheisyydessä.73

Suvilahden alueen voimalaitosten savuhaitat olivat monen kaupunkilaisen mielestä lii-
an suuret. Parannusta tilanteeseen penättiinkin useampaan otteeseen. Sörnäisten alueen savu-
ja pölyhaitoista tehtiin valituksia ja aloitteita ainakin kolme kertaa vuoteen 1960 mennessä.
Vuonna 1949 tehdyssä valtuustoaloitteessa esitettiin laitosten siirtämistä tai ainakin laitosten
velvoittamista nokeentumisen estämiseen. Tuolloin haittoja pidettiin polttoainetilanteesta joh-
tuvina tilapäisinä ongelmina. Haittojen oli määrä poistua kokonaan kivihiilen saatavuuden ko-
hennuttua ja noenerottamislaitteiden käyttöönoton jälkeen.74 Lentotuhkanerottimet asennettiin
1951, tosin vain kahteen Suvilahden voimalaitoksen kymmenestä kattilasta, ja polttoainetilan-
nekin koheni vähitellen.75

Kaupunginosan saasteet eivät vähentyneet toivotusti. Voimalaitoksen länsipuolella ole-
van Pääskylänkadun ja Sörnäisten rantatien kiinteistöjen asukkaat tilasivat vuonna 1956 Työ-
terveyslaitokselta lausunnon voimalaitoksen aiheuttamista päästöistä. Työterveyslaitos arvioi,
että Suvilahden voimalaitoksen piipusta syydetään vuorokaudessa vähintään 30 tonnia kivihii-

69  Wuolle 1936, 90–98; Åström 1956, 210; Herranen 1985, 65–70; Pöyhönen 1992, 198.
70  Turpeinen 1984, 69.
71  HS 22.6.1954.
72  Tikkanen 1973, 8.
73  US 24.4.1969, mielipide, Teo Snellman.
74  Kvsto 9.2.1949, 96§; Kvsto 13.4.1949, 197§.
75  Shl vuosikertomus 1951, 42.
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lipölyä, nokea ja tuhkaa ilmaan. Päästöt olivat kasvaneet 1950-luvun jälkipuoliskolla huomat-
tavasti laitosten aiempaa runsaamman käytön seurauksena. Suvilahden päästöt ylittivät monin
kerroin ulkomailla sallitut päästömäärät ja haitat lähiseutujen asuinalueilla olivat merkittäviä.
Sähkölaitokseltakin myönnettiin 1958, että etenkin suurten kuormitusten aikaan Suvilahden
voimalaitos ”saastuttaa nykyisellään [..] sangen huomattavasti ympäristöänsä”.76 Sähkölaitos
oli suunnitellut savukaasujen käsittelyn uusimista ympäristöhaittojen vähentämiseksi, mut-
ta säästösyistä määräraha oli poistettu kaupungin talousarvioista sekä alueen asukkaiden että
terveydenhoitolautakunnan vastustuksesta huolimatta.77 Lentotuhkan erotuslaitteiden hankin-
nasta päätettiin lopulta 1961. Tuhkan varastointisiilon suurentamisen ja siihen liittyvien neu-
votteluiden takia hanke viivästyi niin, että asennukset saatiin valmiiksi vasta 1963.78

Energiantuotantolaitosten savukaasujen lisäksi kivihiilen käsittely aiheutti ympäristö-
haittoja. Kaasulaitoksella ja sähkölaitoksella oli Sörnäisissä omat hiililaiturinsa ja -varastonsa,
joissa muualta Euroopasta tuotu hiili voitiin purkaa ja varastoida. Sörnäisten seudulla pyy-
kinpesupäivä valittiin sen mukaan, purettiinko satamassa hiililaivaa vai ei, sillä lakanat eivät
säilyneet puhtaina silloin, kun hiiltä käsiteltiin satamassa.79 Kaupungin varsinainen hiilisatama
oli Ruoholahdessa mantereeseen liitetyssä Saukko-nimisessä saaressa. Jo vuonna 1921 todet-
tiin Saukon olevan huono paikka hiililiikenteelle, koska länsituulet kuljettivat kaiken hiilipö-
lyn ja savun kaupungin keskustan ylle.80 Tuolloin hiilimäärät eivät vielä olleet kovin suuria,
mutta vuonna 1954 satamien kehittämiseen paneutunut komitea ehdotti, että hiilenkäsittely
keskitettäisiin Sörnäisiin.81 Ehdotus hyväksyttiin, ja 1960-luvun alussa toteutetun Sörnäisten
sataman laajennuksen yhteydessä hiilisatamaa alettiin vähitellen siirtää sinne. Saukosta hiili-
kasat hävisivät 1965. Vain Salmisaaren voimalaitoksen käyttämä hiili käsiteltiin enää keskus-
tan länsipuolella. Pölyongelma siirrettiin kantakaupungista Sörnäisiin, mutta haitat pysyivät
ennallaan. Merkittävä osa, keskimäärin noin 30 %, koko Suomen hiilentuonnista käsiteltiin
Helsingissä. Hiilikasojen päältä lensi hienoa, mustaa hiilipölyä ja tarttui koko kaupunginosan
pintoihin ja tunkeutui koteihin. Pölyä levisi Sörnäisiin myös läheisen Paraisten Kalkki Oy:n
sementtituotannosta.82

Satamasiirto ei päätöksen aikoihin herättänyt julkista keskustelua, mutta myöhemmin
päätöstä kritisoitiin. Valtuustossa vaadittiin toimenpiteitä hiilipölyn vähentämiseksi Sörnäisis-
sä ja Kansan Uutisissa kyseltiin ”Miksi hiilen pölyä aiotaan tuoda lisää Sörnäisiin, joka tukeh-

76  Thl 25.11.1959, 977§, liite 1.
77  Thl 25.11.1959, 977§, liitteet 1-3.
78  Teolk 19.4.1963, 372§, Esityslistan asia no 4.
79  Hackzell 1988, 59.
80  Kvsto 25.5.1921, asia nro 16; HKPA 15/1920; 17/1920; 8/1921.
81  HKPA, Khs mtö 18/1955.
82  Thl 7.9.1960, 740§, liite 1, esityslista khyg asia nro 1.
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tuu siihen jo ennestäänkin?”83 Suunnitelmat kaasulaitoksen siirtymisestä nestekaasuun olivat
herättäneet toiveita pölyn vähenemisestä, mikä näin osoittautui ennenaikaiseksi.

Sörnäisten alueen asukkaiden valitukset kaupunginosansa savuhaitoista ylsivät myös val-
tuustoon. Vuonna 1960 tehtiin valtuustoaloite alueen savu- ja pölyhaittojen vähentämiseksi.84

Aloitteessa vaadittiin toimenpiteitä pölyn leviämisen estämiseksi ja tuotantolaitosten velvoit-
tamista savun ja hajujen estämiseen. Jo aikaisemmin esiintyneiden haittojen lisäksi alueelle oli
valmistunut uusi päästölähde, Hanasaaren uusi A-voimalaitos, joka oli otettu saman vuoden
tammikuussa koekäyttöön. Sähkölaitos vastasi jälleen voimalaitosten aiheuttamien haittojen
olevan tilapäisiä, sillä uudistus- ja korjaustöiden myötä tulisi tilanne kohentumaan jo saman
vuoden aikana. Haitat poistuisivat kokonaan kahden vuoden kuluessa. Terveydenhoitolauta-
kunta puolestaan huomautti tehneensä saman vuoden aikana jo kaksi muuta esitystä, jotka
liittyivät katupölyyn ja roskanpolttouuneihin ja siten kaupungin ilmansaasteongelman vähen-
tämiseen. Kaupunginvaltuusto ei nähnyt annettujen lausuntojen jälkeen tarpeelliseksi ryhtyä
toimenpiteisiin aloitteen johdosta.85

Helsingin energiantuotanto sijoitettiin aikanaan kauas työläiskaupunginosien laitamille,
kaupungin ja maaseudun rajapintaan. Kaupunki kasvoi ja puoli vuosisataa myöhemmin leijui-
vat ilmansaasteet keskellä tiivistä, kaupunkimaista asutusta. Kaupunki oli levinnyt nopeasti
voimalaitosten ympärille ja seuraukset olivat sen mukaiset. Helsingin keskustan maantieteelli-
nen sijoittuminen niemen kärkeen johti siihen, että kaupungin laajentuminen keskustasta ulos-
päin oli kaksin verroin nopeampaa kuin jos kehämäinen levittäytyminen olisi mahdollista joka
puolella keskustan ympärillä. Periferia muuttui yllättävän nopeasti osaksi tiivistä kaupunkia.

2.2.2 Helsingin teollisuus

Helsinki oli pitkälle 1900-luvun jälkipuoliskolle monipuolinen ja merkittävä teollisuuskau-
punki. Kaupungissa oli runsaasti mm. metalli-, kone- ja elintarviketeollisuutta. Helsingin
niemen ympärille levittäytyneet satamat olivat kaupan ja liikenteen solmukohtia. Helsinki
oli maan suurin tuontisatama ja tavaraliikenteen kasvu nosti satamat 1950- ja 1960-luvuil-
la kukoistukseen.86 Vielä 1950-luvulle saakka lähes puolet Helsingin teollisuudesta sijaitsi
kantakaupungissa.87

Helsingin suurin teollisuuskeskittymä sijaitsi Pitkänsillan pohjoispuolella, Sörnäisten ja
Vallilan alueella. Helsingin teollistuminen 1800-luvun jälkipuoliskolla oli keskittynyt kanta-
kaupungin koillispuolelle, jonka hyvät meri- ja rautatieliikenteen yhteydet olivat tärkeitä teol-

83  Thl 7.9.1960, 740§, ks. esityslistan khyg asia nro 1; KU 10.8.1966.
84  Kvsto 15.6.1960, 505§.
85  Thl 7.9.1960, 740§, liite 1; Kvsto 2.11.1960, 739§.
86  Kervanto-Nevanlinna 2002, 153, 217.
87  Schulman 2001, 22–26.
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lisuudelle. Myös teollisuustyöväen asutus oli keskittynyt Pitkänsillan pohjoispuolelle.88 Kanta-
kaupungin länsirannalla, Hietalahden sataman tuntumassa, sijaitsi toinen teollisuuskeskittymä.
Kaupungin keskustan itäpuolella, Eteläsatama, Valmet ja muutamat suuret teollisuusyritykset
muodostivat Katajanokan teollisen ympäristön. Liitosalueiden merkittävimmät teollisuusalu-
eet sijaitsivat kaupungin länsipuolella, Lauttasaaressa ja Pitäjänmäellä. (Ks. kartta 3). Kartan
ulkopuolelle jäävät Malmin ja Herttoniemen teollisuusalueet.

Toisen maailmansodan jälkeisinä viitenätoista vuonna Helsingissä viranomaisille tehdyistä il-
mansaastevalituksista suurin osa koski pienteollisuuden aiheuttamia ilmansaastehaittoja. Liit-
teeseen 1 on koottu lista niistä yksityisistä teollisuuslaitoksista tai kunnallisista laitoksista,
joita on käsitelty joko terveydenhoitolautakunnassa tai mainittu lehdistössä ilmansaastehait-
tojen aiheuttajina vuosien 1945–1982 aikana. Vuoden 1960 loppuun mennessä oli terveyden-
hoitolautakunnalle tehty ainakin 36 kirjallista valitusta savusta, noesta, pölystä, kärystä tai
erilaisista hiukkasista. Reilusti yli puolet (21) valituksista käsitteli pienteollisuuden aiheutta-
mia haittoja asukkaille. Valitusten kohteina olivat erityisesti Helsingin runsaslukuinen, pie-
nimuotoinen metalli- ja kemianteollisuus sekä leipomoiden ja muun elintarviketeollisuuden
päästöt. Kiivaan rakentamisen aikana menestyneet asfalttiasemat ja kivenmurskaamot olivat

88  Ks. esim. Waris 1932.

Kartta 3. Helsingin
merkittävimmät teolli-
suusalueet 1960-luvulla
(Teknillinen Aikakaus-
lehti 16/1962, 483.)
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merkittäviä pölyn lähteitä. Ne sijaitsivat kulloisessakin kohteessa usein ainakin periaatteessa
tilapäisesti, joskin useamman vuoden urakka ei pölyhaitoista kärsivien naapureiden näkökul-
masta ollut tilapäinen harmi.89

Keskellä tiivistä asutusta toimineet pienyritykset joutuivat usein törmäyskurssille asuk-
kaiden kotirauhan vaatimusten kanssa. Kantakaupungissa leipomot, pajat tai verstaat sijaitsi-
vat usein asuintalojen kivijaloissa tai sisäpihojen rakennuksissa. Elintarviketeollisuudesta lähti
savujen lisäksi hajuja, jotka jakoivat kaupunkilaisten mielipiteitä. Esimerkiksi Katajanokalla
sijainneet kahvinpaahtimot sekä Vallilassa sijaitsevan Suomen Osuuskauppojen Keskuskun-
nan (SOK:n) tehdasalueen mausteiset päästöt leimasivat alueen hajumaailmaa. Herttoniemen
teollisuusalueen margariinitehdas sai kyseenalaista huomiota pahojen hajujen lähteenä.90

Pienteollisuuden lämmityspiiput ja erilaisten teollisuusprosessien seurauksena syntyneet
savukaasut aiheuttivat haittoja keskellä tiiveintä kaupunkiasutusta. Savuhaittojen lisäksi vali-
tettiin usein samalla koneiden aiheuttamasta melusta. Terveydenhoitolautakunta ei suositellut
tehtaiden ja asuintalojen sijoittamista liian lähelle toisiaan, vaan teollisuus ja asutus tuli sen mu-
kaan erottaa toisistaan viheralueilla ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Lautakunta kiinnitti jo
vuonna 1937 huomiota siihen, ettei kaavoituksessa erotettu tehdasalueita ja asuinalueita Valli-

89  He-Le 14.10.1960; HS 7.10.1967.
90  Kruut 1998a; Backlén 2000, 342; Laine 2000, 307, 313; Thl 3.4.1974, 2190§, liite 1-3.

Arabian tehtaan piippu sau-
husi asutuksen lähellä Ara-
bian kaupunginosassa. Kuva
otettu 23.2.1973. (Kuvaaja
tuntematon. Kuva: Pertti
Forssin yksityiskokoelma.)
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lan ja Mäkelän kaupunginosissa toisistaan puistovyöhykkeillä ja pienteollisuustonteilla.91

Teollisuutta ja ennen kaikkea sen luomia työpaikkoja kaivattiin pääkaupungissa, mutta
sen sijoittaminen oli pulmallinen kysymys, jossa eri hallintokuntien näkemykset ja yhteistyö
ontuivat pitkään. Työpaikkojen sijoittuminen lähelle työväestön asuinalueita oli perinteisesti
tärkeää, jotta työmatka säilyisi inhimillisen mittaisena. Asuintalojen kivijalat olivat sijainnil-
taan hyviä pienille teollisuuspajoille, sillä kivijalkahuoneistoja ei saanut käyttää asunnoiksi ja
toisaalta asiakkaat olivat lähellä. Terveysviranomaisten näkökulmasta asuinalueiden läheiset
teollisuuslaitokset sekä kivijalkojen pienpajat olivat huono ratkaisu, sillä kokemus oli osoitta-
nut, että ne lähes aina aiheuttivat haittoja asukkaille.92 Samoin hyvin erityyppisten teollisuu-
denalojen lähekkäinen sijainti saattoi aiheuttaa ongelmia. Lauttasaaressa savuttavan teollisuu-
den naapurissa varastoitiin lääkkeitä ja elintarvikkeita, Sörnäisissä kaasulaitoksen katkujen
vieressä sijaitsivat kaupungin teurastamo ja elintarviketukku.93

Vuonna 1950 asunnontarkastaja pyydettiin mukaan uudisrakennusten piirustuksia käsittele-
viin kokouksiin. Tällöin oli ilmennyt, että pienteollisuustonttien puutteen takia uusia teollisuuslai-
toksia oli suunnitteilla tai jo rakennettuna asuntokortteleihin. Juuri asuntoalueilla toimivat teolli-
suuslaitokset olivat useimpien ilmansaasteisiin liittyvien valitusten kohteena. Melu, hajut ja kaasut
olivat liian lähellä ihmisten koteja. Asunnontarkastaja korosti savuhaittojen ennaltaehkäisyä ja va-
roitti sijoittamasta pieniä teollisuuspajoja kivijalkoihin, koska haittojen ilmettyä jo toiminnassa
olevien yritysten päästöjen rajoittaminen oli jälkikäteen huomattavasti vaikeampaa.94 Asunnon-
tarkastajan ehdotus edusti ensimmäisiä kannanottoja ennaltaehkäisevän työn puolesta.

Kantakaupungin maaliikenteellisesti epäedullinen sijainti meren saartamana yhdistettynä
kaupungin kasvuun johti vähitellen 1950-luvulta alkaen teollisuuden siirtymiseen pois Helsin-
gin ydinkeskustasta. Kun yritykset eivät mahtuneet laajentamaan toimintaansa enää keskustan
pienillä tonteilla eikä tavaraliikenne tahtonut sujua suurikokoisilla autoilla kantakaupungin
ahtailla kaduilla, ne hakeutuivat muualle. Kaupungilla ei ollut tarjota teollisuusyrityksille suu-
rempia ja edullisia tontteja kaupunkialueelta, jolloin yritysten muuttoaalto suuntautui väljil-
le esikaupunkialueille ja naapurikuntiin.95 Teollisuusyritysten luonnollisen poismuuton takia
moni ilman epäpuhtauksia kaupunki-ilmaan päästävä laitos poistuikin aiheuttamasta kiusaa
asukkaille. Savuhaittojen takia myös terveysviranomaiset kannustivat yrityksiä muuttamaan
pois kantakaupungista.96 Yrityksen hakeutuminen muualle oli usein kaikkien, paitsi uuden si-
jaintipaikan naapuruston, kannalta mutkattomin ja paras ratkaisu myös savuongelmiin.

91  Thl vuosikertomus 1937, 7.
92  Asuntojentarkastajan kirjelmä HKA/Tervv/Saap. kirjelmät/Ea:19/9; Thl 17.5.1950, 1076§.
93  Thl 2.6.1965, 497§, liite 4; HS 22.6.1954.
94  Asuntojentarkastustoimiston vuosikertomus 1950, Thl 21.3.1951, 360§; Thl 17.5.1950, 661§.
95  Hoffmann 1997, 336–337.
96  Thl 23.9.1953, 1051§, liite 3.
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2.2.3 Liikenne

Polttomoottoriin perustuva ajoneuvoliikenne yleistyi Suomessa paljon monia muita länsimai-
ta myöhemmin. Tapani Maurasen mukaan yksityisautoilusta voidaan Suomen osalta puhua
ilmiönä vasta toisen maailmansodan jälkeen, niin vähäinen oli sen merkitys kokonaisliiken-
teessä ennen 1950-lukua.97 Nopeammin moottoriajoneuvot löysivät paikkansa omnibussi-
eli linja-autoliikenteessä sekä vuokra-autoliikenteessä eli pirsseissä sekä sittemmin myös
kuorma-autoliikenteessä.98

Helsinkiläisten ensimmäiset kielteiset huomiot autoliikenteen kasvavasta vaikutuksesta
kaupunkiympäristön ilmanlaatuun liittyivät autojen nostattamaan pölyyn. Päällystämättömiltä
teiltä nouseva tomu ja lika pinnoittivat lähiseutujen taloja ja puita. Katujen päällystäminen
ja pölyn aktiivinen sitominen vähensivät pölyä, mutta tilalle nousivat autojen pakokaasujen
kirvoittamat valitukset.99 Kasvitieteilijä Vilho Vaarna painotti 1934 jäkälätutkimuksissaan voi-
makkaasti liikenteen haitallisia vaikutuksia Helsingin jäkälien kasvuun. Autojen bensiinin pa-
lamiskaasut muodostavat hänen mukaansa ”katumyrkkyjä”, jotka selittivät keskenään läheis-
ten alueiden jäkäläkasvustojen eroavaisuudet. Vilkasliikenteisillä osuuksilla jäkälät kituivat tai
olivat kuolleet kokonaan, vähemmän liikennöidyillä osuuksilla jäkälät voivat paremmin.100

Dieselmoottorit yleistyivät suomalaisessa linja-autoliikenteessä selvästi 1950-luvulle
mennessä, koska ne olivat käyttövarmoja ja taloudellisia.101 Helsingin kaupungin liikenteessä
dieselautoja oli otettu käyttöön jo 1930-luvun aikana, jolloin ne herättivät runsaasti huomio-
ta kaupungilla. Kaupunkilaiset kauhistelivat niistä tupruavien mustien pakokaasujen savua ja
nokea. Terveysviranomaiset saivat valituksia linja-autojen pakokaasuista, jotka tunkeutuivat
asuntoihin ja liikehuoneistoihin ja tekivät jalankulkijoiden olon tukalaksi. Kaupungin liiken-
teeseen 1930-luvulla otetut linja-autot oli varustettu dieselmoottorilla ja taloudellisista syistä
polttoaineena käytettiin bensiinin sijasta raakaöljyä. Ne jättivät jälkeensä erityisesti käynnis-
tyksessä ja vastamäessä sankkaa pakokaasua, johon Helsingin terveysviranomaiset kiinnittivät
huomiota. Kaupunginlääkäri Hisinger vaati parannusta pakokaasupäästöihin, sillä ne olivat
uhka kaupunkilaisten terveydelle, erityisesti keuhkoille.102

Sotien jälkeen, kun linja-autoliikenne vähitellen normalisoitui polttoaine- ja tarvikepulan
jälkeen, dieselpilvet palasivat kaupunkikuvaan. Kaupunkien linja-auto- ja kuorma-autoliiken-
teen savut olivat lehtikirjoituksen mukaan jo vakavia. Terveyshaittojen ja likaantumisen lisäk-
si mustat pakokaasupilvet uhkasivat liikenneturvallisuutta. Katujen cocktail oli karu: ”mustaa,

97  Mauranen 2001, 48.
98  Mauranen 2001. Termi ”taksi” sai kielitoimiston virallisen hyväksynnän vasta 1950-luvulla.
99  Waris 1973, 37; Åström 1956, 205, 211.
100  Vaarna 1934, 26.
101  Bergholm 1999, 384.
102  Herranen 1988, 153; SS 5.5.1937; HS 17.2.1938.
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vaaleata, sinertävää, pahanhajuista ja karvaan makuista”.103 Liikennelaitosta kritisoitiin siitä,
että se panosti meluaviin ja savuttaviin dieselajoneuvoihin eikä esimerkiksi johdinautoihin,
jotka olisivat keskikaupungin ahtailla väylillä paljon pienempi haitta ympäristölle.104 Johdin-
autoliikenne oli alkanut Helsingissä 1949 ja kaupunkilaiset kehuivat sen liikkuvan ”hämmäs-
tyttävän äänettömästi, eikä matkustajan tarvitse kärsiä naftamoottorin hirvittävästä melusta
tai hajusta”.105 Johdinautoja lisättiin 1950-luvulla perinteisten ”räkäbussien” rinnalle, mutta
suuria suunnitelmia varsinaisesta johdinautoverkostosta ei ikinä toteutettu. Linja numero 14
Eiran ja Meilahden välillä oli ainoa reitti, jossa johdinauto liikennöi.106

Dieselajoneuvojen paksu, musta savu johtui osaksi moottoreiden ja polttoaineen yhteen-
sopimattomuudesta. Kuljettajat eivät olleet harjaantuneita uusien moottoreiden hurisuttamiseen
ja huoltoon. Moottoreita ylikuormitettiin suurempien tehojen toivossa, jolloin pakokaasujen
määrä lisääntyi. Helsingin Mannerheimintiellä todettiin poikkeuksellisen suuria hiukkaspitoi-
suuksia, joiden todettiin olevan peräisin dieselajoneuvoista.107 Dieselkatkuihin pyrittiin vaikut-
tamaan lainsäädännöllä ja valistuksella. Uudessa, vuonna 1957 voimaan tulleessa moottoriajo-
neuvoasetuksessa kiellettiin haittaavat pakokaasut.108 Lisäksi annettiin myöhemmin erillinen
päätös dieselajoneuvoista, joissa kiellettiin savutus ja määriteltiin savuamisen kriteeriksi savu-
arvon 70 ylittävät tulokset.109 Lainsäädännön avulla viestitettiin savutuksen haitallisuudesta ja
kiinnitettiin huomiota huollon merkitykseen autojen päästöjen vähentämisessä. Tätä järeämpiä
otteita ongelmaan puuttumiseksi ei ollut. Poliisin ja katsastusmiesten tehtäviin kuulunut savu-
tuskiellon valvonta oli tehotonta.110 Pääpaino oli valistuksessa. Auto- ja Kuljetusala -lehti alkoi
julkaista 1950-luvun lopulla erityistä ”Dieseltohtorin” palstaa, jonka tarkoituksena oli opastaa
kuljettajia käyttämään uutta tekniikkaa.111

Helsingin ja sen lähialueiden tieverkkoa kehitettiin 1950-luvulla vahvasti, mutta se no-
jasi täysin kaupungin keskustasta lähteviin säteittäisiin pikateihin. Poikittaisliikenne alueiden
välillä ei ollut mahdollista puuttuvien tieyhteyksien takia, jolloin keskustan itä- ja länsipuolilla
sijaitsevien esikaupunkien välinen liikenne kulki kantakaupungin läpi. Keskustaan johtavat
väylät ruuhkautuivat pahoin.112 Erityisesti Pitkäsilta ja Hakaniemen torin alue osoittautuivat
täysin riittämättömiksi kasvavan autoliikenteen sujuvuuden kannalta. Pullonkaulan purkami-

103  HS 30.10.1958.
104  LS 15.10.1955, Nimim. ”Kari Kompa”.
105  Herranen 1988, 206.
106  Herranen 1988, 206, 481–482; Herranen 1997, 483.
107  HS 17.2.1938; Kajanne & Laiho 1958.
108  Moottoriajoneuvoasetus 330/1957, 12 §, 2.mom. d) sekä 4. mom.; Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe-
riön päätös 5§, 29.11.1957.
109  Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös dieselkäyttöisistä moottoriajoneuvoista, nro 198/1960.
110  HS 30.10.1958; ISMET 9/1967, 5§.
111  Bergholm 1999, 383–384.
112  Herranen 1988, 175.
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seksi rakennettiin uusi Hakaniemen sillaksi nimetty väylä Kruununhaasta pohjoiseen. Silta
avattiin liikenteelle vuoden 1961 loppupuolella. Ensimmäisen kerran suurimittaista raidelii-
kenteen vaihtoehtoa, metroa, käsiteltiin Helsingin kunnallishallinnossa vuonna 1955, mutta
sen toteutumista saatiin vielä odottaa monta vuosikymmentä. Vaikka ajoneuvoliikenteen mää-
rä oli 1960-luvulle asti vielä vähäinen Helsingissä, enteilivät dieselpäästöjen ongelmat jo nii-
tä tieliikenteen ympäristöongelmia, joita kaupungissa jouduttiin ratkomaan vuosikymmenen
päästä. Muut kysymykset, kuten liitosalueiden riittämättömät julkisen liikenteen yhteydet sekä
liikennelaitoksen tarif  politiikka, olivat vielä liikennekeskustelun pääosassa.

Höyryjunat

Moottoriajoneuvoliikenteen lisäksi Helsingin ilmassa näkyivät juna- ja laivaliikenteen pääs-
töt. Ydinkeskustassa sijaitseva rautatieasema oli Helsingin kauko- ja lähiliikenteen päätepis-
te. Pääradan liikenteen haitat kasaantuivat radanvarren alueille ja Pasilan ratapihan lähistölle.
Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha oli kärsinyt vetureiden kivihiilisavusta ja jäkäläkas-
vustot rautatien ympäristössä sekä Pasilassa olivat huomattavasti ympäristöään kituliaammat
myrkyllisten savujen ja nokikerrostumien takia.113 Helsingin päärautatieaseman lähellä, Mi-
konkadun pohjoispäädyssä, asunut Heikki Nevanlinna muisteli junien osaltaan lisänneen lähi-
kortteleiden nokista ja savuista ilmapiiriä.114

Rautatieaseman vilkkaan junaliikenteen lisäksi kantakaupungin kiersi satamarata, joka
yhdisti Katajanokan sataman ja Länsisataman päärautatieasemaan. Tavaraliikenne kantakau-
pungin satamista kulki mm. Rautatiekatujen välisessä syvässä kuilussa. Valtuustossa esitettiin
1958 alkuvuodesta aloite höyryveturien varassa toimivan tavaraliikenteen aiheuttamien hait-
tojen vähentämisestä. Kaupunginvaltuutettu Arvo Salminen (kok.) nosti aloitteessaan esiin ki-
vihiiltä polttoaineena käyttävien veturien ilmaa pilaavat ja rakennuksia likaavat nokiset savut.
Hänen mukaansa huomattavista haitoista kärsivät satamien läheisyydessä sekä Pohjoisen ja
Eteläisen Rautatiekadun varrella asuvat kaupunkilaiset.115 Arkadiankadun ja Pohjoisen Rau-
tatiekadun kulmassa asunut Henrik Tikkanen kuvaili satamaradan junaliikennettä seuraavasti:
”Salin ikkunasta saatoin seurata veturin tupruttamaa savupatsasta, joka liikkui Rautatiekatu-
jen välisessä kuilussa ja lähestyi Arkadiankadun tunnelia, joka yhtäkkiä nielaisi kaiken savun
ja yskäisi sen hetken päästä moninkertaisena pilvenä ulos peittäen näkyvistä Maitokeskuk-
sen talon ja Konservatorion ja Polsan rautasänkytehtaan seinälle maalatun sängyllä seisovan
mammutin.”116

113  Buch, H. 1947, 40-41; Nyberg 1960, 107.
114  Nevanlinna 1998, 50.
115  Kvsto 26.2.1958, 218§, esityslistan asia nro 53; HKPA 1958.
116  Tikkanen 1973, 26.
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Rautatiehallitus vastasi olevansa tietoinen höyryveturien aiheuttamista savuhaitoista ja lupasi
tilanteen parantuvan tulevien vuosien aikana. Ratkaisuna ongelmaan tulisivat olemaan moot-
toriveturit, joilla savuttavat höyryveturit korvattaisiin. Dieselvetureiden tilauksissa oli ilmen-
nyt toimitusvaikeuksia, mutta tilanteen kohennuttua niitä sijoitettaisiin myös Helsingin sata-
maliikenteeseen ja savuhaitat poistuisivat.117 Ensimmäiset moottorivaunut olivat ilmestyneet
Suomen radoille vuonna 1928 ja sen jälkeen niitä oli hiljalleen hankittu lisää. Moottorivaunuja
hankittiin kustannushyötyjen takia. Suhteessa höyryvetureihin niissä oli parempi hyötysuhde,
mikä säästi polttoainemenoja. Maailmanlaajuisestikin yleinen suuntaus oli siirtyä dieselmoot-
torilla varustettuihin vetureihin. Rautatiehallituksessa moottorivaunujen savuttomuus nähtiin
yhtenä matkustusmukavuutta lisäävänä tekijänä.118

Moottorivaunut olivat aluksi käytössä henkilöliikenteessä vähän liikennöidyillä radoilla,
mutta 1950-luvun loppupuolella niiden hankintaa alettiin harkita suurten kaupunkien liiken-
teeseen. Savuamattomien dieselvetureiden hankinnat etenivät kuitenkin verkkaisesti ja Helsin-
gin lähiliikenteen ensimmäiset dieselveturit aloittivat liikennöinnin 1958–1960. Dieselöinnin
toisessa vaiheessa 1964–66 myös ruuhka-aikojen junat vedettiin dieselvetureilla. Helsingin
kaukoliikenteessä höyryvetureista luovuttiin 1960-luvun lopulla, ja viimeinen lähiliikenteen

117  Kvsto 10.9.1958, 686§. Satamarata Katajanokalle Eteläsatamaan oli käytössä vuoteen 1980 saakka. Sitä ei
milloinkaan sähköistetty, joten liikennöinti tapahtui aina höyry- tai dieselvetureilla.
118  Valtionrautatiet 1962, 270–271; Valtionrautatiet 1987, 47, 362.

Helsingin rautatieasema 1940-luvulla. (Kuva: Rautatiemuseo.)
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höyryjuna kulki toukokuussa 1970.119 Rataverkon sähköistys aloitettiin 1960-luvulla, mikä vä-
hensi rautateiden varsille kohdistuvia päästöjä entisestään. Suomen ensimmäinen sähköistetty
rataosuus Helsingin ja Kirkkonummen välillä avattiin 1969.

Junien aiheuttamat päästöt Helsingin ilmaan olivat tosiasia, mutta mainittua valtuusto-
aloitetta lukuun ottamatta niitä ei tunnuttu pidettävän erityisen merkittävinä. Julkista keskus-
telua vetureiden savuhaitoista ei ilmeisesti Helsingissä käyty. Tähän lienee vaikuttanut myös
junaliikenteen ilmiselvä välttämättömyys ja höyryvetureihin liittyneet positiiviset mielleyh-
tymät. Kaupungin pikkupojille veturit olivat komeita ilmestyksiä ja leikkeihin kuului siltojen
ja tunnelien kohdalla sukeltaminen veturien päästämään savu- ja höyrypilveen.120 Vetureiden
päästöistä ei juurikaan valitettu ja savuongelma hoitui ajan myötä itsestään Valtion Rautatei-
den puolesta veturikaluston uusimisen yhteydessä, kuten muuallakin maailmalla. Taloudelli-
sista motiiveista valittu modernimpi vetokalusto oli samalla matkustajaystävällisempi savut-
tomuutensa ansiosta.121

Laivaliikenne

Helsingin keskeisesti sijainneisiin satamiin liikennöi suuri määrä laivoja, joiden päästöt li-
säsivät kaupungin ilmansaasteita. Etenkin Katajanokalla laivojen savut olivat tavanomainen
näkymä. Savuntarkastuksen aikakautena 1900-luvun alkupuolella Helsingissä tarkastettiin
myös höyrylaivoja. Vuonna 1906 niitä tarkastettiin peräti 40, mutta tarkastuksilla ei ilmei-
sesti ollut kovin suurta merkitystä, sillä niitä ei käsitelty lainkaan terveydenhoitolautakunnan
kokouksissa. Tarkastuksissa mitattua mustaa savua ilmeni laivojen osalta yleensä alle kym-
menen minuuttia.122 Sotien jälkeisenä aikana laivojen aiheuttamista päästöistä on hyvin vähän
merkintöjä kaupunginhallinnon kirjallisissa lähteissä. Kaupungin asuntojentarkastaja totesi
vuonna 1958, että Katajanokan kaupunginosa on asuinalueena uudempia alueita heikommassa
asemassa sen runsaan teollisuuden ja sataman laivojen savujen takia.123

Laivojen savut mainitaan erilaisissa Helsingin historiaa valottavissa kaunokirjallisissa
lähteissä. Satamiin liittyi teollisen aikakauden dynamiikkaa, jossa tavaroiden purkaminen ja
lastaaminen, satamajätkien raskas ruumiillinen työ ja nostokurkien liikkeet kuuluivat yhteen
laivojen piipuista tupruavan mustan savun kanssa. Eteläsataman kuvauksessa 1930-luvulta
mainitaan ikkunoista sisään työntyvä ”makean rasvainen kivihiilen savu”.124

119  Valtionrautatiet 1962, 270–271; Valtionrautatiet 1987, 47, 362.
120  Kivistö & Laakkonen 2001b, Jouni Arjavan lapsuusmuisto 1940-luvulta; Nevanlinna 1998, 65.
121  Valtionrautatiet 1962, 283.
122  Kruut 1998a, 59, 72.
123  Thl 17.12.1958, 1001§, liite 5.
124  Kurjensaari 1963, 276. Ks. myös Kervanto-Nevanlinna 2002, 203–208.
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Laitureissa kärysivät laivat ja tavaraliikenteen höyryjunat syytivät taivaalle savujaan ydinkes-
kustan tuntumassa. Satamat olivat tärkeä osa sitä teollista Helsinkiä, johon savut luontevasti
kuuluivat. Kirjallisuudessa savut mainittiin enimmäkseen neutraalisti tai jopa ihannoiden. Lai-
vojen sijainti merituulien keskellä ja kauempana asuintaloista laimensi päästöjä siinä määrin,
ettei niitä pidetty poikkeuksellisen kielteisinä. Laivat saivat tuprutella savujaan ilman, että
helsinkiläiset olisivat niistä ainakaan julkisesti jupisseet.

2.2.4 Jätteenpoltto

Kaupungit eivät ole omavaraisia systeemejä vaan ne ovat riippuvaisia sen rajojen ulkopuolelta
tuoduista raaka-aineista ja elintarvikkeista. Kaupunkiyhteiskuntaa voisi kuvailla suurena myl-
lynä, johon ulkopuolelta tuotu materia kaadetaan, käsitellään ja hyödynnetään. Hyötysuhde
ei kuitenkaan ole täydellinen vaan lopputuloksena on aina ihmisen kannalta käyttökelvotonta
ainetta, jätettä. Jätteen poistaminen kaupunkilaisten välittömästä elinpiiristä on ollut vuosi-
satojen ajan haaste. Materian säilymisen periaatteen mukaisesti jätteet eivät kuitenkaan ikinä
häviä mihinkään, ne vain sijoitetaan uudestaan joko entisessä tai muokatussa olomuodossaan.

Helsingin talvinen satama. Viimeiset laivat lähdössä avomerelle. Kuva todennäköisesti 1940-
tai 1950-luvulta. (Kuvaaja tuntematon. Kuva: HKM.)
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Perinteisesti vaihtoehtoina ovat olleet jätteiden läjitys jonnekin, niiden kaivaminen maahan tai
heittäminen vesistöön, materiaalin käyttäminen uudestaan, osittain syöttäminen eläimille tai
polttaminen. Valinta eri vaihtoehtojen välillä on päätös, johon vaikuttavat taloudelliset intres-
sit, tekniset vaihtoehdot ja erilaiset arvostukset.

Helsingin kasvaessa suomalaiseksi suurkaupungiksi ja teollisuuden lisääntyessä vuo-
sisadan vaihteessa, monipuolistui aiemmin lähes yksinomaan orgaanista ainesta sisältäneen
jätteen koostumus. Ruoantähteiden ja käymäläjätteiden lisäksi se sisälsi entistä useammin
myös lasia, metallia ja paperia. Jätteiden kumoaminen keskelle kantakaupunkia yltäneeseen
Kluuvinlahteen ja autioille tonteille kaupungin laitamille jouduttiin lopettamaan kaupungin
kasvaessa kiinni näihin alueisiin. Entiset syrjäiset kaatopaikat Kampissa, Vallilassa ja Hieta-
niemessä alkoivat olla keskeisiä alueita, samoin kuin vuonna 1904 avatun kaukaisen Malmin
kaatopaikan ympärillä asutus lisääntyi.125 Helsingin kasvuvauhti vuosisadan alkupuolella oli
hurja. Pian kaupungin kaatopaikat eivät sijainneetkaan enää takamailla asutun alueen ulkopuo-
lella, vaan kaupunkilaisten naapurustossa. Hoitamattomat kaatopaikat olivat avoimia jätteiden
läjityspaikkoja, jotka aiheuttivat lähiympäristöön huomattavia haittoja, kuten hajua ja rottia.
Jätteet olivat epämieluisa naapuri ja niistä kehittyi vähitellen yksi tärkeimmistä kaupungin
hygieenistä tilaa koskevista ongelmista. Asukkaiden tekemien valitusten perusteella kaato-
paikkoja jouduttiin siirtämään. Jätteille ei tuntunut löytyvän mistään kaupunginosasta sopivaa
sijoituspaikkaa. Jätteet olivat harmittava kaupunkiasumisen piirre, jonka kaikki asukkaat mie-
luusti olisivat poistaneet mielistään ja näkyvistään lopullisesti.

Teollistuminen ja kaupungistuminen moderneine elämäntapoineen näkyivät myös materi-
aalivirtojen loppupäässä. Kaupungin puhtaanapitopäällikkö totesikin 1920-luvulla, että jäte oli
saanut Helsingissä “suurkaupunkimaisen koostumuksen”. Se tarkoitti, että lannoitteeksi kelpaavat
aineet olivat lähes hävinneet ja tilalla oli muuta sekalaista ja arvotonta jätettä, kuten lasia ja metallia.
Keskuslämmityksen yleistymisen myötä paperin määrä jätteen joukossa oli lisääntynyt, kun sitä ei
enää poltettu huonekohtaisissa uuneissa. Jäteongelman kärjistymistä havainnollistaa se seikka, että
pelkästään 1920-luvun aikana Helsingissä istui kaksitoista eri komiteaa, jotka työssään ottivat jol-
lain tasolla kantaa yleiseen puhtaanapitoon. Jätteiden hyötykäyttöä pohtinut komitea esitti vuonna
1927 jätejärjestelmän yksinkertaistamista ja monet sen ehdotuksista pohjustivat siirtymistä tulevai-
suudessa jätteiden polttamiseen. Polttolaitosta varten varattiinkin alueet Pikku-Huopalahdesta sekä
Vantaanjoen itäpuolelta. Siirtyminen jätteenpolttoon haudattiin kuitenkin siltä erää taloudellisten
laskelmien perusteella. Kaupungilla ei ollut varaa investoida suuria summia polttolaitoksiin ja niin
kauan kuin jätteiden kuljetuskustannukset saatiin pidettyä kohtuullisina ja siedettävä sijaintipaikka
oli tarjolla, kaatopaikka nähtiin parhaana ratkaisuna jätteille.126

125  Leminen, Arovaara & Forss 1993, 7-9. Helsingin jätehuollon varhaisemmasta historiasta, ks. tarkemmin
Laakkonen 2001; Nygård 2004; Turpeinen 1995; Åström 1956, 207–209.
126  Nygård 2004, 301–307.
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Sodan tuoman niukkuuden jälkeen kulutus lähti jälleen nousuun ja jätemäärät kaupungissa
kasvoivat jatkuvasti. Sitä osoittavat myös puhtaanapito-osaston toistuvat määrärahojen ylityk-
set, joihin osasyynä olivat ennakoitua suuremmat jätemäärät ja niiden hävittämiseen ja kaato-
paikkojen ylläpitoon kuluneet rahasummat.127 Kaatopaikat olivat ongelmallisia kahdella tapaa.
Ensinnäkin ne olivat lähiseutujen asukkaiden mielestä vastenmielisiä ja terveydenhoitoviran-
omaiset ja puhtaanapito-osasto saivat jatkuvasti valituksia kaatopaikkojen ympäristöhaitoista.
Kantakaupungin pääkaatopaikkana käytetty Pikku-Huopalahti, joka oli toiminnassa vuodesta
1937 alkaen, jouduttiin sulkemaan vuoden 1949 aikana. Sen sijainti Meilahden laajenevan
asutuksen ja mm. Keskussotilassairaalan läheisyydessä johti lukuisiin valituksiin kaatopaikan
aiheuttamista haitoista. Kaatopaikka-alue oli täyttymässä ja lopulta Puolustusvoimain pääesi-
kunnan lääkintäosaston esityksestä jätteiden kuljetus Pikku-Huopalahteen lopetettiin.128

Uusi kaatopaikka perustettiin Pasilan pohjoisosassa sijaitsevalle suolle. Puhtaanapito-
osaston laskelmien mukaan se tulisi riittämään osaston tarpeisiin vain kolmeksi vuodeksi eikä
korvaavia, pitkäaikaisia ratkaisuja ollut näköpiirissä.129 Rautatiehallituksen kanssa solmitusta
sopimuksesta ei ehtinyt kulua kuin reilut kaksi kuukautta, kun kaatopaikan aiheuttamista ym-

127  Puhtaanapito-osaston (Ppo) vuosikertomus 1947, 293 ja 1948, 295.
128  Ytlk 19.9.1949, 1072§, liite 1; Leminen, Arovaara & Forss 1993, 21.
129  Ytlk 19.9.1949, 1072§, liite 1.

Kartta 4. Helsingin
kaatopaikat vuo-
sina 1930–1980.
(Leminen, Arovaa-
ra & Forss 1993.)
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päristöhaitoista valitettiin ensimmäisen kerran terveysviranomaisille.130 Valituksissa toistuivat
vanhat aiheet. Kaatopaikoilta levisi lähistöön inhottavaa hajua, ja läjitetyt jätteet houkuttivat
paikalle rottia, lokkeja ja kärpäsiä. Kaatopaikoilla syttyi myös usein pahasti savuttavia tulipa-
loja. Vuosien 1950–1960 välisenä aikana Helsingissä jollain kaatopaikalla paloi keskimäärin
useammin kuin joka toinen viikko. Kyseisenä aikana tilastoitiin Helsingissä yhteensä 307 tuli-
paloa kaatopaikalla, eli keskimäärin 28 tulipaloa vuodessa.131 Sekalaisen jätteen huono palami-
nen avoimella paikalla levitti lähiympäristöön epämiellyttävää savunsekaista hajua.

Kaatopaikkoihin perustuvan jätehuollon toinen ongelma oli jätteen kuljetuksesta aiheu-
tuneet kustannukset. Mitä pidempi oli matka kaatopaikalle, sen kalliimmaksi jätteen hävitys
kaupunkilaisille tuli. Niinpä itähelsinkiläiset kokivat epäoikeudenmukaisena sen, että koska
siellä ei kaatopaikkaa ollut, joutuivat he maksamaan enemmän jätteidensä poistamisesta kuin
muut kaupunkilaiset. Herttoniemen Omakotiyhdistys vaati itäisille liitosalueille kaatopaik-
kaa.132 Kaatopaikkojen tuli kustannusten vuoksi sijaita lähellä jätteiden tuottajia, eli kotita-
louksia, mutta kuten terveysviranomaiset totesivat, ”kaatopaikka ei ole ikinä mieluinen naa-
puri”.133 Sotienjälkeiset vuodet olivat vilkkaan keskustelun aikaa jätehuollon tulevaisuuden
suuntaviivoista ja ajatus jätteenpoltosta tuli jälleen ajankohtaiseksi. Kaatopaikkakysymystä
selvittänyt komitea totesi, ettei sopivia paikkoja jätteiden läjitykselle ole sillä hetkellä ja tus-
kin tulevaisuudessakaan tarjolla. Kun ympäristöhaittojen vuoksi soveltuvan tilan löytäminen
kaatopaikkoja varten kävi yhä vaikeammaksi ja uuden tarvittavan kaatopaikaksi soveltuvan
alueen arveltiin löytyvän vasta 25–30 kilometrin etäisyydeltä, oli kaupungin etsittävä uusia,
pitkäaikaisia ratkaisuja jäteongelmaan. Polttaminen näytti ainoalta vaihtoehdolta toteuttaa
terveydenhoitosäännösten vaatimukset jätteiden terveellisestä käsittelystä. Komitea suositteli
jätteenpolttolaitoksen mahdollisimman pikaista rakentamista.134

Nykyaikaista jätteenpolttoa Helsinkiin

Jätteiden polton suurin etu oli jätteen tilavuuden pienentyminen murto-osaan alkuperäisestä.
Polttoprosessissa palava aine yhtyy kemiallisesti happeen, jolloin lopputuloksena on ympäröi-
vään ilmaan vapaasti leviäviä kaasuja ja vesihöyryä sekä vapautuvaa lämpöenergiaa.135 Polton
jälkeen jäljelle jäi kiinteänä aineena vain tuhkaa ja kuonaa, joiden tilatarve oli huomattavasti
pienempi kuin käsittelemättömän jätteen, vaikka kaatopaikkojen tarve ei poistunutkaan koko-
naan. Myös materiaalin koostumus oli polton jälkeen siistimpää ja helpommin käsiteltävää,

130  Ppo vuosikertomus 1949, 297–298; Thl 5.10.1949, 1093§.
131  Palotoimen vuosikertomukset 1950–1960, KHK 1950–1960.
132  Thl 16.6.1948, 711§.
133  Thl 2.11.1949, 1219§, liite 2.
134  HKPA/Khs mtö nro 12/1950; Kvsto 14.12.1949, esityslistan asia nro 18.
135 Vuonna 1969 ilmestyneessä jätehuollon perusteoksessa ei mainita jätteenpolton hiukkaspäästöjä, jotka kuiten-
kin nykytiedon valossa on huomioitava. (Väestökeskuksen… 1969)
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joten jätteen poltto oli siten myös hygieenisesti hyvä vaihtoehto.136 Pitkin 1950-lukua jätteen-
poltosta sen eri muodoissa käytiin vilkasta keskustelua niin sanomalehdistössä kuin ammatti-
lehdissäkin. Vaihtoehdot olivat suuren mittaluokan kunnallinen jätteenpolttolaitos, pienempi,
alueellinen lämpökeskukseen yhdistetty laitos, jossa muun polttoaineen seassa poltettiin myös
jätettä, sekä talokohtainen pienpoltto.

Jätteenpolttoa pidettiin ajanmukaisena ja modernina jätteenkäsittelyn menetelmänä. Se
nähtiin yhdessä kompostointilaitoksen kanssa ainoana varteenotettavana vaihtoehtona autta-
mattoman ongelmallisille kaatopaikoille.137 Jätteenpolton vastustus liittyi siihen, että kalliilla
menetelmällä käytännössä heitettäisiin hukkaan arvokas jäte, jota voisi vielä hyödyntää lan-
noitteena. Poltto hävittäisi maan tuottavuuden kannalta olennaiset ravinteet lopullisesti luon-
nollisesta kiertokulusta. Vaihtoehtona tälle tuhlaukselle ehdotettiin laajamittaista kompostoin-
tia. Tanskassa kehitetty ”Dano”-kompostointilaitos lupasi kotitalousjätteen nopeaa ja hajutonta
hajottamista käyttökelpoiseksi mullaksi.138

Kompostoinnin ongelmana oli kuitenkin Helsingin kokoisessa kaupungissa jätteen suuri
määrä, minkä johdosta arveltiin, ettei lopputuotteen kysyntä riittäisi sijoittamaan kaikkea saa-
tua kompostia lähialueen kauppapuutarhoille. Myös kompostointilaitoksen vaatima pinta-ala
olisi niin suuri, että jouduttaisiin jälleen kauas keskustasta ja näin kaatopaikkojen lailla jätteen
kuljetuskustannukset nousisivat jälleen pilviin. Kompostointi ja jätteenpoltto eivät kuiten-
kaan sulkeneet toisiaan pois, vaan kompostointia oltiin valmiita kokeilemaan pienemmässä
mittakaavassa.139

Toisaalla kompostointia arvosteltiin aataminaikaiseksi menetelmäksi, jota vain ”väki-
multa- ja puutarhatohtorit”140 kannattivat. Jätteenpoltto sen sijaan edusti modernia ja ajan-
mukaista ratkaisua jäteongelmaan.141 Modernin kaupunkisuunnittelun ikonina markkinoidussa
Tapiolan puutarhakaupungissakin kotitalousjätteet hoidettiin polttamalla ne alueen lämpökes-
kuksen yhteydessä. Nykyaikaisen kaupunkiyhteiskunnan iskusanoja olivat tehokkuus, siisteys
ja tarkoituksenmukaisuus. Jätevuorien käsittelyssä poltto perin pohjin teknisessä ympäristössä
edusti kaikkea tätä. Ongelman hoitaminen pois päiväjärjestyksestä tapahtui näkymättömissä,
teollisen laitoksen kuorien sisällä, päinvastoin kuin alkeellinen menetelmä läjätä jätteet kaato-
paikalle ihmisten kiusaksi.

Puhtaanapito-osaston aloitteesta esitettiin jätteenpolttolaitoksen rakentamisesta Helsin-
kiin syyskuussa 1949. Ulkomaisen mallin mukaisia uuneja voitaisiin hankkia ensin kaksi,

136  Väestökeskuksen… 1969, 124.
137  Ax 1950, 190, FK 8/1950; Hyömäki 1955, 285, Kunnallistekniikka 4/1955.
138  Rautavaara 1950, 164–165, FK 7/1950.
139  Ax 1950, 190–191, FK 8/1950.
140  LS 4.1.1957.
141  LS 21.1.1955.
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mutta tulevan laajennuksen varalle tulisi laitokseen jättää tilaa myös kolmannelle uunille.142

Ehdotusta käsiteltiin vielä saman vuoden loppupuolella kaupunginhallituksessa ja valtuustos-
sa. Alkuperäisen esityksen mukaan polttolaitos rakennettaisiin joko Sörnäisiin, Suvilahden
voimalaitoksen viereen tai Salmisaareen, rakenteilla olevan voimalaitoksen yhteyteen. Kul-
jetusmatkat olisivat suunnilleen samat ja tärkeää olisi voida hyödyntää poltossa vapautuva
energia sähkölaitoksella. Vaakakuppi kääntyi Suvilahden puoleen. Siellä liikenneyhteydet oli-
vat mainiot, jätteenpolton höyryä voitiin käyttää voimalaitoksessa vuoden ympäri toisin kuin
Salmisaaressa, jossa kesällä ei höyrylle ollut käyttöä, ja jätteen tukena poltettava koksimurska
saataisiin ilman kuljetusta suoraan viereiseltä kaasulaitokselta.

Laitoksen mahdollisiin ympäristövaikutuksiin suhtauduttiin kaikissa lautakunnissa hy-
vin luottavaisesti. Hygieenisiä haittoja käsittelevissä lausunnoissa todettiin, etteivät asianmu-
kaisesti rakennetun laitoksen kaasut haittaa mitenkään ympäristöään. Korkeassa lämpötilassa
palaminen olisi täydellistä ja korkea savupiippu johtaisi savun kauas. Sähkölaitoksen mukaan
nykyaikaisilla lentotuhkanpoistajilla kaikki savukaasujen sisältämät pölyt voitaisiin poistaa.
Ulkomaiset esimerkit osoittivat selvästi, että jätteenpoltto oli hygieenistä ja ympäristön kan-
nalta turvallista. Tanskasta oli useita vastaavia laitoksia, jotka toimivat aivan kaupunkien kes-
kustoissa täysin ilman haittoja. Kööpenhaminassa sijaitseva Fredriksbergin jätteenpolttolaitos
sijaitsi kunnallisen sairaalan vieressä ja toimitti sinne lämpöä.143

 Valtuustokäsittelyssä kaksi SKDL:n valtuutettua, Ensio Hiitonen ja Eino Saastamoinen,
kannattivat jätteen hyödyntämistä lannoitteena polton sijaan sekä ehdottivat vielä Salmisaa-
ren tutkimista mahdollisena sijoituspaikkana polttolaitokselle. Vastapuheenvuorossa epäiltiin
vastustuksen johtuvan pelosta, että laitoksesta syntyisi ympäristöhaittoja pitkälti työväestön
asuttamiin kaupunginosiin. Tämä onkin varmasti ollut osasyynä taustalla, sillä samat valtuu-
tetut olivat vaatineet jo aiemmin samana vuonna toimenpiteitä Sörnäisten seudun savu- ja no-
kihaittojen poistamiseksi.144 He pelkäsivät uuden laitoksen lisäävän Sörnäisten seudun ilman
saastumista. Heidän ehdotuksensa ei kuitenkaan saanut kannatusta valtuustossa ja pelkojen
ympäristöhaitoista todettiin olevan täysin aiheettomia.

Jätteenpolttolaitoksen uskottiin päinvastoin vähentävän Helsingin ympäristöhaittoja.
Jätteenpoltto toisi suurta helpotusta kaikille niille, jotka asuivat kaatopaikkojen aiheuttamien
hajujen ja muiden haittojen varjossa. Polttolaitoksen ennestään edullisia kustannuslaskelmia
korostivat sen tuomat suuret hygieeniset edut, joiden rahallista arvoa pystytty laskelmissa edes
numeroin osoittamaan. Polttolaitos olisi kiistattomasti kannattava investointi. Se tuottaisi kau-
pungille korkeista rakennuskustannuksista huolimatta vuosittain 33 miljoonan markan net-

142  Ytlk 9.9.1949, 1072§, liite 1. Jätteenpoltto oli tuolloin ollut maailmalla laajalti käytössä jo puoli vuosisataa.
Yhdysvalloissa jätettä ryhdyttiin polttamaan 1880-luvulla (Melosi 2001, 177). Tanskassa Fredriksbergin polttolai-
tos käynnistyi 1903. (Kleis & Dalager 2004, elektroninen aineisto).
143  Kvsto 14.12.1949, esityslistan asia nro 5.
144  Kvsto 2.9.1949, 96§.
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tosäästöt höyrynmyynnillä ja sillä summalla, joka säästyisi, kun uutta kaatopaikkaa kaukana
keskustan ulkopuolella ei tarvittaisi. Keskitetyn jätteenpolton kuona oli lisäksi 1950-luvulla
vallinneen käsityksen mukaan täysin steriiliä, minkä ansiosta sitä voitaisiin hyödyntää lu-
kuisilla eri tavoilla.145 Helsingissä polttolaitoksen kuonaa voitaisiin hyödyntää merenpohjan
täytössä satama-alueella. Kaupunginvaltuusto kannatti laitosmaista jätteenpolttoa ja myönsi
määrärahan polttolaitoksen rakentamista varten. Sen arvioitiin valmistuvan vuoden 1953 aika-
na helpottamaan kaupungin jäteongelmaa.146 Tulevan polttolaitoksen uskottiin kerralla ratkai-
sevan kaupungin jäteongelmat. Väliaikaiset kaatopaikat voitaisiin lopettaa kokonaan. Ainoas-
taan joiltakin liitosalueilta matka Suvilahteen muodostuisi liian pitkäksi ja kaupunkilaisten ta-
savertaisuuden vuoksi tulisi sinne järjestää jätteiden keräilypisteitä, joista ne sitten kaupungin
kustannuksella kuljetettaisiin polttolaitokselle. Paineet jäteongelman pikaiseen ratkaisemiseen
olivat kasvaneet, joten polttolaitoksen kiirehtiminen oli tärkeää.147

Jätteiden pienpoltto asuintalojen yhteydessä

Jätteiden kuljetus kaupungin kaatopaikoille oli kallista. Lisäksi kotitalousjätteiden keräysastiat
olivat näkyvä ja haiseva ongelma taloyhtiöiden takapihoilla. Sotien jälkeen yleistynyt raken-
nustapa, jossa talot sijaitsivat vapaasti maastossa, teki luonnollisista roskankeräyspaikoista
– takapihoista – etupihoja, eikä jätteiden piilottaminen pihapiiristä onnistunut enää yhtä hel-
posti kuin aiemmin.148 Pian sodan päättymisen jälkeen alkoi Helsingissä yleistyä jätehuollon
menetelmä, jolla molemmat ongelmat ratkaistiin yhdellä kertaa. Talokohtainen jätteenpoltto-
uuni, eli rikkauuni, oli monen taloyhtiön toiveiden täyttymys.149 Kotitalousjätteiden kalliista
kuljetuksesta voitiin luopua kokonaan, pihan nurkilla haisevat roska-astiat olivat historiaa ja
joissakin tapauksissa polttamisesta saatava energia voitiin käyttää hyväksi. Polttaminen on-
nistui joko keskuslämmitysuunissa tai sitten erillisessä talon yhteyteen rakennetussa uunissa,
jonka savut vain johdettiin keskuslämmityspiipun kautta taivaalle.

Talokohtainen jätteenpoltto lupaili myös helpotusta rottien esiintymiseen roska-astioiden
liepeillä. Kaupungin rottaongelma oli valtava ja halkovarastojen lisäksi yhtenä syynä olivat
epäsiistit roska-astiat talojen pihoilla.150 Erilaiset uunikonstruktiot olivat alkuvaiheessa hyvin

145  Starck 1958, 197–200, Kunnallistekniikka 2/1958.
146  Kvsto 14.12.1949, Esityslistan asia nro 18, asia nro 5, 646§, kptk.
147  HKPA/Khs mtö 12/1950; LS 21.1.1955.
148  Nygård 2001, 92.
149 Suomen Sosialidemokraatissa kirjoitettiin 13.2.1963, että polttouunit tulivat muotiin 1930-luvulla, mutta
kirjoituksesta jää epäselväksi, viitataanko siinä Tukholmaan vai Helsinkiin. Vaikka yksittäisiä uuneja olisi Hel-
singissä ennen sotia jo ollutkin, yleistyivät ne laajemmin 1950- ja 60-luvuilla. Yhdysvalloissa talokohtainen jät-
teenpoltto yleistyi jo paljon aiemmin – Los Angelesin 300 000 uunia asetettiin jo vuonna 1954 käyttökieltoon
ilmansaasteiden takia, ks. Jacobson 2002, 89.
150  Asuntojentarkastajan vuosikertomus 1948, Thl 9.3.1949, 290§. ”Rottasotaa” käsiteltiin terveydenhoitolauta-
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kirjavia. Mikonkatu 18 asukas muisteli talonsa roskanpolttouunia umpinaisena ”pihan perälle
kyhättynä, tiilisenä” uunina.151 Eerikinkatu 44 pihalle puolestaan rakennettiin uuni lisäämäl-
lä rautakantiseen, sementtiseen roska-astiaan noin kahdeksan metrin korkuinen savupiippu.
Sitä jatkettiin myöhemmin vielä kuusimetrisellä peltitorvella.152 Käytännön polttamisesta
huolehti talonmies muiden töidensä ohella. Jätteet kerättiin päivän mittaan valmiiksi pieneen
uuniin ja illalla talonmies sytytti ne. Suurissa taloissa kertyvät jätemäärät olivat niin suuret,
että uunissa oli vähintäänkin kytevä tuli jatkuvasti.

Taloyhtiöille tarjottiin pitkin 1950-lukua ristiriitaista tietoa ja näkemystä kotitalousjätteen par-
haasta mahdollisesta hävittämisestä. Vuonna 1942 perustetun Suomen Arkkitehtiliiton jälleenra-
kennustoimistolla oli merkittävä rooli sotienjälkeisen ajan rakennusteknisten ratkaisujen suuntien
viitoittajana. Standardisoimislaitoksen vuodesta 1943 aloittaman ja sittemmin Rakennustietosäätiön
ja Rakennustieto Oy:n ylläpitämän rakennustietokortiston (RT-kortit) suositukset muodostuivat asun-
torakentamisen standardeiksi useaksi vuosikymmeneksi. Alun perin sodan jälkeistä jälleenraken-
nusta silmälläpitäen kehitetty kortisto vakiintui rakennusalan ammattilaisten perustyökaluksi.153

kunnassa usein vuoden 1949 aikana.
151  Nevanlinna 1998, 50.
152  Thl 4.1.1950, 39§, liite 1.
153  Saarikangas 2002, 360–361.Kortiston ideoivat arkkitehdit Alvar Aalto, Viljo Revell ja Aarne Ervi. Raken-

Roskatynnyriä tyhjennetään autoon pihalla
Punavuoressa 1949 tai 1950. (Kuva: Eino
Heinonen, HKM.)
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Sotienjälkeisinä vuosina Suomen Arkkitehtiliitto kannusti rakentamaan talokohtaisia jätteen-
polttouuneja, sillä ne olivat sen mielestä kaatopaikkoihin, kompostilaitoksiin tai keskitettyihin
jätteenpolttolaitoksiin nähden ylivertaisia. Tulokseen päädyttiin liiton tekemien selvitysten
perusteella. Jätteiden polttaminen niiden syntypaikalla, eli taloyhtiöissä, oli paras menetelmä
monestakin syystä. Se oli ainoa tapa käsitellä jäte niin, että vältyttiin kuljettamasta jätteitä
ympäri kaupunkia kalliilla erikoisautoilla ja varastoimasta kertyneitä jätteitä useiksi päiviksi
pihoille. Kunnallisen jätteenpolttolaitoksen haittoina olivat myös suuret ylläpito- ja käyttökus-
tannukset sekä jätteiden kaksinkertainen kuljetus – ensin kotitalouksista laitokselle ja toisen
kerran kuona laitokselta kaatopaikalle. Muiden asiantuntijoiden lausunnot roskien pienpolton
epätäydellisyydestä ja sen aiheuttamista ilmansaastehaitoista kuitattiin virheellisinä.154

Helsingin kaupungininsinööri Walter Starckin mukaan jätteenpolttouuneja käytettiin kau-
pungin omissa kiinteistöissä ja kokemukset niistä olivat hyviä. Jätteiden käsittely oli muuttunut

nustietokortisto merkitsi rakennusalan standardisoinnin alkua Suomessa. Kortteja laativat arkkitehdit yhteistyössä
rakennusalan ja viranomaisten kanssa erilaisiin tutkimuksiin perustuen. (Neuvonen 2002)
154  Koiso-Kanttila 1955, FK 1/1955, 11–12.

Rakennustietokortiston mallikuva pi-
hamaalle sijoitettavasta asuinkerros-
talon rikkauunista vuodelta 1954. (RT-
kortti 694.12, Rakennustietosäätiö.)

Lauttasaarelaisen taloyhtiön
käytöstä poistettu jätteenpolt-
touuni. (Kuva: Jukka Rönkkö,
2006.)



78

hygieeniseksi ja rotat olivat hävinneet.155 RT-kortistoon lisättiin 1950-luvun alkupuoliskolla
kiinteistöihin sijoitettavaa jätteiden polttouunia koskeva kortti, jolloin siitä tuli puolivirallinen
suositus. Korttien yleisohjeissa todettiin jätteiden polttamisen olevan asuinkiinteistöille edul-
lisin tapa hoitaa jätehuolto.156

Arkkitehtiliiton lisäksi myös kaupungin viranomaiset ainakin epävirallisesti suositteli-
vat talokohtaisia jätteenpolttouuneja. Tarkk’ampujankadulla sijainneen taloyhtiön selvityksen
mukaan vuosien 1951–1953 aikana oli heille kaupungin terveydenhoitovirastosta suositettu
jätteiden käsittelyä polttamalla samoin kuin muillekin taloyhtiöille Helsingissä.157 Helsingissä
oli 1950-luvun puoliväliin mennessä jo toista sataa talokohtaista jätteenpolttouunia.158 Monilla
alueilla koettiin, että roskanpolttouunit olivat ainoa keino tehokkaasti siistiä pihoja. Roskan-
polttouuneja suositeltiin etenkin uusille, vasta rakennettaville alueille jätehuollon perusratkai-
suna. Erään suuren yhtiön talonmies totesikin: ”On onnellisin ratkaisu tämänkin kiinteistön
hoidossa, että saimme tämän roskanpolttouunin.”159

Uunien rakentamisen suhteen Helsingissä vallitsi sekalainen ja tulkinnanvarainen lupa-
käytäntö. Toisinaan asuntoyhtiöt hakivat erillistä lupaa uunin rakentamista varten rakennustar-
kastusvirastolta, mutta toisinaan jätteenpolttouuni tulkittiin niin olennaiseksi osaksi kiinteistöä,
ettei sen rakentaminen tarvinnut erillistä lupaa. Uudisrakennuskohteissa lupa sisältyi suoraan
rakennuslupaan.160 Vuosien 1953–1960 välisenä aikana rakennustarkastusvirasto myönsi rik-
kauunin rakennusluvan 237 kiinteistölle. Vuonna 1961 laskettiin kaupungin alueella toimivan
10048 talokohtaista roskanpolttouunia161, mutta koska niitä rakennettiin vielä tämän jälkeen-
kin, on uunien todellinen lukumäärä korkeimmillaan ollut vielä tätä suurempi.

Roskanpolttouunit olivat osa tuhansien helsinkiläisten arkea usean vuosikymmenen ajan.
Varsinaisten jätteiden hävittämisen lisäksi roskanpolttouunit liittyvät helsinkiläisten muistoi-
hin erilaisten henkilökohtaisten, merkityksellisten tapahtumasarjojen osana. Oman kotipihan
nurkalla sijainnut uuni konkretisoi jätteiden hävittämisen paljon selvemmin kuin myöhempinä
aikoina, jolloin jäteautot korjasivat poisheitetyt jätteet säiliöönsä ja veivät pois. Roskanpoltto-
uunien aikakaudella roskapussit heitettiin itse omin käsin uuniin ja omat havainnot liekeistä ja
piipun kautta tupruavasta savusta varmistivat jätteiden kohtalon. Roskanpolttouunin syöverei-
hin päätyi monta sellaista esinettä, jonka hävittämisellä on ollut erityistä merkitystä. Helsin-
kiläisten muistoissa esiintyy mainintoja roskanpolttouunista, joka on vapauttanut muistelijan
menneistä painolasteista. Riemun tunnetta on koettu Siilitiellä, kun inhotut herbaariot ovat

155  Thl 2.7.1952, 770§, liite 1.
156  RT-kortit 694.12, -21, -22.
157  Thl 25.3.1970, 379§, liite 5. Ks. myös esim. Thl 13.11.1968, 1131§, liitteet 6 ja 7.
158  Irjala 1955, 25.
159  LS 4.1.1957.
160  Hajukiusakomitean mietintö, Khs 23.9.1966, 2506§, liite 1.
161  Thl 13.1.1971, 48§, liite 2.
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palaneet uunissa162 tai läheisessä kaupunginosassa, Herttoniemessä, rikkauunissa ovat haihtu-
neet taivaalle ja vieraiden silmien ulottumattomiin päiväkirjoihin säilötyt salaisuudet. Taitei-
lija Inari Krohn muistaa tuhonneensa herttoniemeläiskotinsa rikkauunissa myös kaikki aikai-
semmat työnsä yhdessä suuressa pahvilaatikossa, jonka liekit roihahtaen nielaisivat hetkessä.
Roskanpolttouuni oli välineellisesti mukana, kun nuori mieli koki ”vapauttavan tunteen” ja
”uuden alun”.163

Heti ensimmäisten talokohtaisten jätteenpolttouunien rakentamisen jälkeen alkoivat kau-
punkilaiset saada hyvien kokemuksien vastakohtana esimakua pienpolton ympäristöhaitoista.
Syntymässä oli uusi kaupunki-ilman saasteongelma.

Jätteen pienpoltto paikallisena saastuttajana

Talokohtaiset jätteenpolttolaitokset mainitaan epätyydyttävänä jätehuollon menetelmänä en-
simmäisen kerran tiettävästi vuonna 1949 eli hyvin pian niiden rakentamisen jälkeen. Jätteen-
polttoa pohtiva kaupunginhallitus totesi pienpolton aiheuttavan pahanhajuisia kaasuja, koska
pienissä uuneissa polttoteho oli puutteellinen ja palaminen epätäydellistä.164 Roskanpolttouu-
nien piipuista purkautui sankkaa, kitkerän- tai makeahkonhajuista savua, joka sisälsi usein no-
kea ja hiiltyneitä papereita. Kaupungin terveydenhoitoviranomaiset vastaanottivat valituksia
rikkauunien aiheuttamista savuhaitoista. Ensimmäiset lautakuntakäsittelyyn päätyneet uunit
sijaitsivat läntisessä kantakaupungissa, Eerikinkatu 44:ssä ja Laivastokatu 12:ssa. Naapurei-
den valitusten takia tehtiin tarkastukset, joissa kävi ilmi itse kyhättyjen uunien huomattavan
heikko kunto ja matalat savupiiput. Savupiippujen päät jäivät useita metrejä viereisiä taloja
matalammalle. Kun vielä sää vaikutti siihen, että palavista ja kytevistä jätteistä lähtevä paksu
savu laskeutui alas pihamaalle, häiritsi savu yläkerrosten asukkaiden lisäksi myös alemmissa
kerroksissa asuvia.

Terveydenhoitolautakunta oli pyytänyt yhtiöiden isännöitsijää kuultavaksi kokoukseen.
Tämä totesi uunin täyttävän kaikki viralliset vaatimukset ja tähdensi uunien hygieenisiä etuja,
kärpästen ja hajujen häviämistä. Hän piti koko savuhaitan olemassaoloa kiistanalaisena ja joka
tapauksessa paljon pienempänä haittana kuin epäsiistejä pihoja. Isännöitsijä totesi, ettei pieni
savunmuodostus ainakaan voinut olla vaarallista ihmisille. Yhtiö oli kuitenkin valmis paranta-
maan polttolaitteita, mikäli lautakunta välttämättä niin vaati. Lautakunta päätyi pitämään sa-
vuhaittaa todellisena ja velvoitti yhtiöitä tekemään tarpeellisia toimenpiteitä epäkohdan pois-
tamiseksi määräaikaan mennessä.165 Tässä vaiheessa lautakunta jätti avoimeksi, mitä vaaditut
”tarpeelliset toimenpiteet” voisivat olla.

162  Reinikka 1999.
163  Krohn 2004, 227, 279.
164  Kvsto 14.12.1949, esityslistan asia nro 18, asia nro 5.
165  Thl 4.1.1950, 39§, liite 1.
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Taloyhtiöiden rakentamista jätteenpolttouuneista valitettiin silloin tällöin 1950-luvun aika-
na. Kaikki valituksiin johtaneet uunit sijaitsivat kantakaupungissa, missä uunien savut olivat
yleinen ongelma, sillä ne sijaitsivat lähes poikkeuksetta korkeiden kerrostalojen sisäpihoilla.
Esimerkiksi Töölön kaupunginosan tyypillinen rakennustapa lisäsi rikkauunien haittoja. Itse-
näistymisen jälkeisinä vuosikymmeninä rakennettujen Etu- ja Keski-Töölön uudet umpikort-
telit olivat arkkitehti Bertel Jungin ihanteena. Ajatuksena oli eristää korttelin sisällä olevat
pihamaat ja parvekkeet liikenteen ja kaupungin tomuilta ja muodostaa näin rauhallisia keitaita
kaupungin keskelle.166 Jätteenpolttouunien sijoittaminen näiden vihreiden saarekkeiden sisä-
puolelle tuhosi alkuperäisen ajatuksen: savuhaitat kerääntyivät umpikortteleiden sisään, eikä
viihtyisäksi viheralueeksi ajateltu sisäpihan tila soveltunutkaan enää raittiin ulkoilmaelämän
vaatimuksiin.

Esikaupunkialueiden avoin rakennustapa jätti yksittäiset talot erillisiksi ja talojen välinen
ilmatila helpotti savujen leviämistä. Kantakaupungin suljetuissa kortteleissa savut levisivät
helposti asuintalojen ikkunoita ja parvekkeita vasten, mikäli vierekkäisten kiinteistöjen välillä
oli korkeuseroja. Matalamman talon savupiiput jäivät alhaisemmalle tasolle kuin viereisen,

166  Saarikangas 2002, 173.

Vilhonvuorenkatu 5:ssä sijaitsevan rikkauunin sijainti ja ympäristö, kaavakuva.
(Thl 9.12.1959, 1028§, liite 6.)
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korkeamman rakennuksen katto, jolloin savut painautuivat korkean rakennuksien ylimpien
kerrosten seiniä ja ikkunoita vasten. Vierekkäisten rakennusten korkeuserot olivat mahdollisia
joko kerrosten eri lukumäärän tai maaston kohoamisen takia. Alla oleva kuva havainnollis-
taa tämänkaltaisen tapauksen. Vilhonvuorenkadulla sijainneen taloyhtiön rikkauuni aiheutti
savuhaittaa naapuritalon asukkaille, eikä haitan poistaminen ollut mahdollista esimerkiksi sa-
vupiipun korottamisella, sillä korkeusero viereisen talon katon tasolle oli yli viisitoista metriä.
Asiaa käsiteltiin terveydenhoitolautakunnassa vuonna 1959 ja uunin käyttö päätettiin kieltää
kokonaan terveydenhoitolain ja kaupungin terveydenhoitojärjestyksen nojalla.167

Rakennusten sijainnin lisäksi säätila vaikutti savun käyttäytymiseen. Matalapaineella
savu ei kohonnut kattojen yläpuolelle vaan leijui alaspäin kaupunkilaisten kiusaksi. Uunien
ongelmat palautuivat pitkälti sekalaisen jätteen huonoon palamiseen ja sen seurauksena liian
alhaiseen palamislämpötilaan. Uuneihin viskattiin surutta tavallisen kotitalousjätteen lisäksi
erikoisliikkeiden jätteitä, kuten lihakauppojen jätteitä ja märkiä ruuantähteitä168 tai turkisliik-
keen nahkoja.169  Huonosti suunnitelluissa uuneissa hormiin ei syntynyt riittävän hyvää vetoa,
joka nostaisi savut korkeammalle. Toisaalta, jos veto oli uunissa liian kova, nostatti se uunista
mukanaan ilmaan kevyttä materiaalia, kuten hiiltyneitä paperinpalasia, ennen kuin se ehti pa-
laa kunnolla. Myös hehkuvat kipinät saattoivat kipunoida piipusta ulos vedon mukana aiheut-
taen tulipalovaaran lähistöllä. Uunien tuhka sotki pihapiiriä lisäten epäsiistiä vaikutelmaa.

Talokohtaisten jätteenpolttouunien savukaasujen on sanottu aiheuttaneen maaperän elo-
hopeapitoisuuden nousua170 sekä huomattavia kadmiumpitoisuuksia ilmassa.171 Lajittelemat-
toman jätteen sisältämät raskasmetallit levisivät polton yhteydessä uunin lähiympäristöön.
Kaupungin terveysinsinöörinä toiminut Risto Lahdes muisteli, että kolmen jätteenpolttouunin
(Haagassa, Kruununhaassa ja Vallilassa) savukaasuja olisi 1960-luvun lopulla tutkittu Työ-
terveyslaitoksen laboratoriossa ja tulosten perusteella oli uunin käyttö kielletty.172 Raportteja
tuloksista ei välttämättä alun perinkään ole arkistoitu tai ainakaan dokumentteja tästä ei il-
meisesti ole säästynyt, joten tietoon on syytä suhtautua hienoisella varauksella. Talokohtaiset
polttouunit olivat kuitenkin Helsingissä niin suuri paikallinen ilmansaastumisongelma, että
tuntuu perustellulta ja loogiselta, että myös aikansa ilmatutkimuksen ykkösasiantuntija olisi
kiinnostunut myös tästä päästölähteestä.

167  Thl 9.12.1959, 102§, liitteet 1-6.
168  Thl 16.6.1954, 169§; Thl 2.10.1968, 957§, liitteet 1-4.
169  Thl 29.11.1961, 957§.
170  Leminen & Pyrylä 2001, 82.
171  Mattsson & Jaakkola 1979, 24.
172  Risto Lahdes, haastattelu.
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Jätteenpolttolaitoksen uusi sijainti

Suurin odotuksin valmisteltu kunnallisen jätteenpolttolaitoksen rakentaminen viivästyi. Vuo-
den 1949 tehdyn päätöksen jälkeen kuluneiden vuosien aikana sähkölaitoksen laskelmat oli-
vat osoittaneet, että Salmisaaren uusi voimalaitos ei tulisi tulevaisuudessa yksin kattamaan
jatkuvasti kasvavaa energiankulutusta. Kaupunkiin tarvittaisiin uusi höyryvoimalaitos, jonka
sijoituspaikaksi tulisi Suvilahden alue. Tilanpuutteen takia jätteenpolttolaitos ei enää mah-
tuisikaan sinne. Kun vielä Sörnäisten rantatie kuormittuisi liikaa runsaista jätekuljetuksista,
eikä polttolaitoksen suurelle kuonamäärälle ollut enää tilaa, hylättiin jätteenpolttolaitoksen
tonttivaraus Suvilahdessa. Helsingissä alettiin 1950-luvun puolivälissä kuumeisesti etsiä uutta
sijoituspaikkaa jätteenpolttolaitokselle.173

Jätteenpolttolaitoksen sijoituksesta ja sen mahdollisesti aiheuttamista ympäristöhaitois-
ta oltiin hallintokunnissa nyt jyrkästi eri mieltä. Yleisten töiden lautakunnan mukaan vaih-
toehtoinen paikka polttolaitokselle löytyi läheltä, Sörnäisten vankilan ja rannan väliseltä ns.
Agroksen alueelta. Tärkeintä oli polttolaitoksen läheinen sijainti suhteessa Suvilahteen, jossa
hyödynnettäisiin jätteenpolton lämpö. Nykyaikaisen tekniikan ansiosta ei lautakunnan mukaan
minkäänlaisia haittoja syntyisi – jälleen vedottiin lukuisiin ulkomaisiin esimerkkeihin.174 Kau-
punginlääkäri epäili alkuun Agroksen aluetta, koska sen lähellä sijaitsivat kaupungin elintarvi-
kekeskus, teurastamo ja jäähdytyslaitos. Terveydenhuollon päättäjät sekä kaupungineläinlää-
käri vakuuttuivat kuitenkin uudenaikaisen jätteenpolton hygieenisyydestä ja hajuttomuudesta.
He puolsivat Agrosta, sillä jätteenpoltto ei aiheuttaisi lainkaan haittoja toisin kuin esimerkiksi
lähistöllä löyhkäävä kaasulaitos.175

Hanke kuitenkin kariutui, sillä Agroksen alueelle oli keskitetty kaupungin elintarvikelai-
tokset, ja teurastamon johtaja vastusti ehdotusta jyrkästi. Alun perin teurastamolautakunnan
kantaa hankkeeseen ei lainkaan kysytty ja tiedot polttolaitoksen uudesta sijoituspaikasta tu-
livat sille lehdistön kautta. Sen mielestä jätteenpoltto aiheutti savua, nokea, tuhkaa ja hajua,
rottia, hiiriä ja lokkeja. Teurastamon näkökulmasta riski siihen, että jätteenpoltosta syntyy sit-
keitä hajuja ja taudinaiheuttajia, jotka tarttuvat kiinni tuoreeseen lihaan, oli liian suuri. Teuras-
tamon johtaja vastusti suunnitelmaa myös psykologisista syistä – jätteiden ja elintarvikkeiden
käsittelyn sijoittaminen vierekkäin ei ollut miellyttävää. Polttolaitos tuli sijoittaa kauemmaksi,
tiheän asutuksen ulkopuolelle ja ainakin kauas elintarvikelaitoksista. Se ei sanottavasti lisäisi
kuljetuskustannuksia, mutta toisi lukuisia etuja.176

Kun jätteenpolttolaitokselle alettiin etsiä uutta sijaintipaikkaa, ehdotettiin uudestaan
koko polttolaitoshankkeesta luopumista. Puutarhaviljelijöiden liiton ehdotus kompostointilai-

173  Ytlk 6.2.1956, 194§, esityslistan asia nro 4.
174  Ytlk 6.2.1956, 194§, esityslistan asia nro 4.
175  HS 22.6.1954.
176  Thl 19.5.1954, 564§, liitteet 1 ja 2; HS 22.6.1954; Ytlk 6.2.1956, 196§, esityslistan asia nro 4.
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tokseen panostamisesta sai kannatusta valtuustossa.177 Puhtaanapito-osasto suhtautui kompos-
tointiin epäileväisesti, mutta myöntyi kompromissina täydentämään kiireellisenä rakennetta-
vaa polttolaitosta Taliin rakennettavalla koeluontoisella kompostointilaitoksella.178

Julkisuudessakin alettiin jo hermostua jätteenpolttolaitoksen viivästymiseen ja ainaiseen
suunnitteluun konkreettisten toimien sijaan. Polttolaitos oli liian tärkeä hanke viivyteltäväk-
si.179 Sopu jätteenpolttolaitoksen lopullisesta sijoituspaikasta Kyläsaaren jätevedenpuhdista-
mon viereiselle tontille oli iloinen uutinen. Kyläsaaren puolesta sijoituspaikkana puhui monta
seikkaa. Se sijaitsi tarpeeksi etäällä vilkkaimmista liikenneväylistä, jolloin tiuhat jätekuljetuk-
set eivät haittaisi muuta liikennettä. Sähkölaitoksen höyryverkkoon liittymistä varten tarvittiin
uutta johtoa alle kilometri, mikä oli vielä kohtuullista. Tontti oli tarpeeksi iso, jolloin sinne
mahtuisi jäteautojen huolto sekä henkilökunnan tarvitsemat tilatkin. Laitoksen kuona ja tuhka
voitaisiin käyttää hyödyksi täyttämällä ranta-aluetta ja myös jätevedenpuhdistamon ongelmat
lietteenmyynnissä voitaisiin ratkaista poltolla. Lietteen huonon menekin takia siirryttäisiin
Tukholman mallin mukaisesti lietteen kuivatukseen ja polttoon. Kaupunginvaltuusto päätti
toukokuussa 1956 sijoittaa Helsingin jätteenpolttolaitoksen Kyläsaareen.180 Laitos tilattiin
sveitsiläiseltä L. von Rollilta, jonka Bernin kaupunkiin 1950-luvulla rakentamasta jätteenpolt-
tolaitoksesta oli saatu hyviä kokemuksia, ja jonka toimintaan suomalaiset olivat tutustuneet
mm. kansainvälisessä kaupunkien puhtaanapidon kongressissa.181

Pitkin 1950-lukua suurimittaista jätteenpolttoa odotettiin pelastamaan kaupunki jäteah-
dingosta. Sen toivottiin tuovan helpotusta kasvavien jätemäärien aiheuttamiin ongelmiin sekä
ongelmajätteen, kuten sairaalajätteen hävittämiseen.182 Kun polttolaitos viimein vihittiin Ky-
läsaaressa käyttöön Helsinki-päivänä 12.6.1962, sitä ylistettiin merkkipaaluna kaupungin ter-
veys- ja viihtyvyysoloissa. Sen todettiin olevan yksi Euroopan nykyaikaisimmista jätteenpolt-
tolaitoksista ja ensimmäinen laatuaan Suomessa. Uusi jätteenpolttolaitos kohosi ylipormestari
Lauri Ahon sanoin ”arvokkaana ja puhtaana Kyläsaaren korkeimmalla kohdalla” – se oli uu-
den, ”teknillisen terveydenhoidon” malliesimerkki ja modernin ja steriilin jätteenkäsittelyn
symboli. Samalla se oli kaupungin vastaus kehityksen ja elintason synnyttämiin tarpeisiin.183

177  Kvsto 9.2.1955, asia nro 51.
178  Ytlk 13.2.1956, esityslistan asia nro 5.
179  LS 20.4.1956.
180  Ytlk 6.2.1956, esityslistan asia nro 4, ptk 194§; Kvsto 16.5.1956, 475§.
181  Salmensaari 1958, 203.
182  Ks. esim. Thl 16.9.1959, 783§, liite 1.
183  Ylipormestari Lauri Ahon puhe polttolaitoksen avajaisissa. Kunnallistekniikka 3/1962, 143.
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2.2.5 Ilmansaasteiden maantiede

”On kaupunginosamme tämä
vain köyhien ihmisten,
ei riittänyt vehmautta
ole tänne kaupungin puistojen.
Ne on toisella laidalla, siellä
missä talot ovat tyhjentyneet
näin kesäks, kun paremmat ihmiset
on maalle matkustaneet.”

(Katri Valan runosta ”Kesä Sörnäisissä”, 1934)184

Suurin osa helsinkiläisiä piinanneista savuhaitoista tuli yksittäisistä pistelähteistä ja haittasivat
valtaosaltaan aivan lähimpien naapurien elämää. Saastuminen rajautui maantieteellisesti piha-
piiriin, kortteliin tai sisäpihaan.

Alueellisesti huonoimmassa asemassa olivat Sörnäisten, Vallilan, Hermannin, Kumpu-
lan ja Toukolan asukkaat. Teollisuutta ja energiantuotantolaitokset rakennettiin 1800-luvun
jälkipuolelta alkaen Pitkänsillan pohjoispuolelle yhtä aikaa työväenasutuksen levittäytyessä
sinne. Satamarata turvasi hyvät liikenneyhteydet, työläiset asuivat lähellä, ja lounastuulien
vallitessa eivät savutkaan häirinneet uuden uljaan empire-keskustan elämää. Teollinen leima
näkyi kaupunginosien ilmeessä pitkään. Vuonna 1910 Helsingin vauraissa läntisissä kaupun-
ginosissa oli puistoja 143 hehtaaria, kun Sörnäisten kulmille niitä riitti alle puolet tästä, vain
60,5 hehtaaria.185 Traumaattisen kansalaissodan jälkeen vahvasti työväenluokkaisia kaupun-
ginosia ei hemmoteltu elinympäristön laatua kohentavilla toimenpiteillä. Haiseva teurastamo
siirrettiin pois uuden, läntisen Helsingin virkistyskäytön kannalta ihanteellisen, Hietaniemen
uimarannan tieltä Sörnäisiin, eikä Töölön ”rauhallista ja ylhäistä” luonnetta haluttu uhrata
kantakaupungin länsipuolelle suuntautuvilla satamahankkeilla.186 Myös köyhäintalo siirrettiin
1930-luvulla Töölöstä Pitkänsillan pohjoispuolelle.187  Sosio-ekonomisesti ja poliittisesti hei-
kossa asemassa olevat työläiset saivat naapureikseen lukuisia sellaisia kunnallisia toimintoja,
joita pidettiin kielteisinä ja asuinalueen viihtyisyyttä alentavina.

184  Vala 2001, 320–321. Runo kuuluu kokoelmaan ”Paluu”. Kirjailija Katri Vala asui 1930-luvun alkupuolella
Kalliossa.
185  Clark & Hietala 2006, 177.
186  Åström 1956, 258; Erävuori 1981, 91.
187  Åström 1956, 281.
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Koillisen kantakaupungin asukkaiden vaatimukset elinympäristönsä kohentamisesta tyrmättiin
röyhkeinä.188 Kyläsaaren jätevedenpuhdistamon rakentaminen 1932 oli ristiriitainen parannus
ympäristön laatuun: toisaalta Vanhankaupunginlahteen lasketut jätevedet puhdistettiin, aina-
kin silloin kun laitos ei ylikuormituksen takia ollut pois käytöstä189, toisaalta laitos itsessään
oli hajuineen ympäristöhaitta ja pilasi rannan käyttömahdollisuudet lähes 60 vuodeksi. Ympä-
ristön viihtyisyyden kannalta arveluttavaa teollista ja yhdyskuntateknistä toimintaa keskitettiin
työläiskaupunginosiin sijainnin hyötyjen takia, mutta myös, koska keskiluokkainen länsipuoli
haluttiin säästää, eivätkä ajan hengen mukaisesti punakapinalliset parempaa ansainneet.

Vuosisadan alun päätökset näkyivät pitkään ja Helsingin teollisuus oli laajimmillaan
1960-luvun vaihteessa. Sörnäisten satamaan johtavan rantaradan varrella, Vallilassa ja Sör-
näisissä sijaitsivat kaupungin suurimmat teollisuuskeskittymät, jotka työllistivät yhteensä lähes

188  Kvsto 23.10.1929, 35§, esityslistan liitteet A ja B; Kuoppamäki-Kalkkinen 1977, 99–105.
189  Ks. Laakkonen & Lehtonen 2001.

Kartta 5. Helsingin jäkäläautiot 1930-luvulla ja 1959. Vuoden 1959 tarkastelu ei
ulottunut junaradan länsipuolelle. (Vaarna 1934 ja Nyberg 1959, 110.)
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13 500 työntekijää.190 Sörnäisten rannan tuntumaan olivat keskittyneet energiantuotantolaitokset
sekä teurastamo ja sementtiteollisuutta, Vallilassa sijaitsi runsaasti konepajateollisuutta. Yhdessä
ne kaikki pilasivat alueen ilmaa päästöillään ja hajuillaan. Laitosten ympärille oli rakentunut
tiivis kaupunkiasutus ja ilmanlaatu oli usein heikko Sörnäisten kulmilla. Aleksis Kiven kadulla
ilman rikkipitoisuus oli muita kaupunginosia suurempi ja sen lähteiksi tunnistettiin Sörnäisten
alueen raskaat teollisuus- ja voimalaitokset.191 Tuulen suunnasta riippuen Sörnäisten savut levi-
sivät myös kohti Kallion tiiviitä kerrostalokortteleita tai Vallilan ja Hermannin kaupunginosia.
Kaupunginvaltuutettu Eino Kihlberg (kok.) tarkkaili Vanhankaupunginlahdelta kuinka kaasu-
laitoksen piipun ”synkkä, melkein ukkospilvimäinen savu kietoi koko Kallion kaupunginosan
verhoonsa”.192

Määrällisesti ilmansaasteet lisääntyivät Helsingissä toisen maailmansodan jälkeisinä
vuosina. Uudet lähteet ja entisten lähteiden voimistuminen vaikuttivat päästöjä lisäävästi. Tä-
hän viittaa myös kaksi Helsingin yliopistossa tehtyä kasvitieteen opinnäytetyötä 1950-luvun
lopulla. Vilho Vaarnan tutkimus 1930-luvulta perustui ilmansaasteiden ja jäkälien levinnei-
syyden yhteyteen. Jäkälät taantuivat siellä, missä saastuminen oli pahinta; syntyi jäkäläautio.
Uudet selvitykset osoittivat jäkäläaution laajentuneen Helsingissä huomattavasti verrattuina
Vilho Vaarnan tuloksiin noin 30 vuotta aiemmin. Jäkäläautio oli laajentunut Tähtitorninmäelle,
Katajanokalle sekä Hermanniin. Munkkiniemessä ei havaittu varsinaista jäkäläautiota, mutta
vilkkaasti liikennöityjen katujen ja tiiviin kerrostaloalueen jäkälät olivat kärsineet noesta ja
pölystä.193 Kartan 5 havainnollistama vertailu 1930-luvulla ja vuonna 1959 todetuista jäkälä-
autioista Helsingissä osoittaa, että pahiten saastuneita alueita olivat tiiviisti rakennettu kanta-
kaupunki sekä teollisuuden hallitsemat kaupunginosat Pitkänsillan pohjoispuolella.
Helsingin hallinnossa luokiteltiin alueita epäsuorasti ympäristön laadun suhteen ja kaupungin-
osien välistä epäsuhtaa saasteiden määrässä ylläpidettiin päätöksenteossa. Eri alueilla ei tun-
nustettu olevan yhtäläistä oikeutta puhtaaseen ilmanlaatuun. Terveysvirastossa todettiin, ettei
”määrätyillä alueilla” puutteelliselle ilmanlaadulle voi mitään - savuhaitta ja iljettävä lemu
olivat ajoittain olemassa, mutta niitä ei katsottu voitavan kohtuullisin kustannuksin poistaa.194

Esimerkiksi Katajanokan ilman katsottiin olevan teollisuuden ja sataman takia jo siinä määrin
pilaantunut, ettei siellä voisi vaatia samaa ilmanlaatua kuin muualla.195 Kerran teollisuudelle
uhratut alueet eivät olleet tasaveroisessa asemassa muiden, paremmiksi arvotettujen, alueiden
kanssa. Puhtaan ilman kriteerit vaihtelivat kaupunginosasta toiseen. Helsingin kaupunginosien
eriarvoistavasta kohtelusta ilmansuojelussa kertoo se, miten tiettyjä, viihtyisäksi arvotettuja,

190  Hoffman 1997, 335–336.
191  Ulkoilman saastumistutkimus … 1959, 24–25.
192  Kvsto 22.2.1967, 163§, kptk, vt. Kihlbergin lausunto.
193  Nyberg 1960, 103-109; Waris 1959, 79.
194  Thl 20.9.1950, 1079§.
195  Thl 17.12.1958, 1001§.



87

alueita samaan aikaan tuli vaalia saastumiselta. Nämä alueet olivat pääsääntöisesti rauhallisia,
keskiluokkaisia omakotialueita. Ilmalan ja Pasilan kivimurskaamojen aiheuttamat pölyhaitat
johtivat laitosten toiminnan kieltämiseen, sillä ne ”uhkasivat lähialueiden rauhaa ja siisteyttä”,
minkä vuoksi oli arveluttavaa sallia toimintaa ”näinkin lähellä viihtyisää [Käpylän] omako-
tialuetta”.196 Samoin esimerkiksi Kaarelan omakotialuetta haluttiin suojella saastumiselta.197

Myös kaupunkilaiset kokivat ympäristöhaittojen jakautuvan Helsingissä epätasaisesti;
viheralueita ja muita viihtyisän ja miellyttävän asuinympäristön elementtejä oli rakennettu
jo vuosisadan alusta lähtien runsaammin kantakaupungin länsilaidalle, kun taas Pitkänsillan
pohjoispuolen näkymiä hallitsivat kaupungin tekniseen huoltoon ja teollisuuteen liittyvät toi-
minnot. Vehreyttä itäisille alueille toivat lähes yksinomaan siirtolapuutarhat ja viljelypalstat,
joiden tarkoituksena oli tarjota työläisille mahdollisuus kotitarveviljelyyn ja terveelliseen ja
hyödylliseen vapaa-ajanviettoon. Ne olivat sosiaalisia hankkeita vähävaraisille kaupunkilaisil-
le, eikä näitä viherkeitaita ei riittänyt kaikille halukkaille.198 Hakaniemeläiset valittivat: ”Mei-
käläistenkin kunnallisveroina maksamat rahat kelpaavat erinomaisesti puistojen, lastenleikki-
kenttien jne. järjestelemiseen Töölöön ja muihin kaupunginosiin, Hakaniemenrannan tienoille
ei heru rahoista penniäkään.”199

Pitkänsillan pohjoispuolen työläiskaupunginosien asukkaat kokivat, etteivät he saa vas-
tinetta verorahoilleen. Kaupunki tuotti palveluja, jotka hyödyttivät asukkaita, mutta toiminnot
merkitsivät myös taakkaa ympäristön laadulle. Nämä hyödyt ja haitat jakautuivat Helsingissä
epätasaisesti kaupunkilaisten kesken. Kielteisinä pidettyjen toimintojen sijoittamisessa voi-
daan nähdä myös viitteitä siitä, että kaupunki tietoisesti pyrki säästämään tietyt alueet koko-
naan haitoilta, kun taas toisten alueiden viihtyisyys uhrattiin koko kaupungin edun nimissä.
Toisaalta näyttäisi siltä, että samalla kun Sörnäinen ja Vallila saivat kärsiä saasteista yhteisen
hyvän vuoksi, kärsivät alueen asukkaat myös puistojen, viheralueiden ja leikkikenttien puut-
teesta. Alueet olivat kaksinkertaisesti epäoikeudenmukaisessa asemassa, kun ympäristöhaitat
keskittyivät alueelle, jossa ei panostettu parannuksiin. Pitkänsillan pohjoispuolen asukkaat ko-
kivat tämän vääryytenä, mutta muutamia lausumia lukuun ottamatta epäkohtaa ei kuitenkaan
nostettu 1950- ja 1960-luvuilla esiin. Sen aika oli vasta myöhemmin.

***

Toisen maailmansodan jälkeen Helsingin ilmaan erilaisia savuja ja saasteita päästäneet toi-
minnot olivat kooste uutta ja vanhaa. Lämmitys on aina aiheuttanut päästöjä ympäristöön ja

196  Thl 3.4.1968, 332§, liite 4.
197  Thl 10.6.1964, 531§.
198  Laurila 2008, 39, 98-99.
199  Thl 30.5.1956, 403§, kaupunginlääkärin esityslista asia nro 12.



teollisuuden haitat ovat olleet läsnä kaupungissa siitä asti, kun teollistuminen 1800-luvulla
lähti kasvuun Helsingissä. Sähkö- ja kaasuenergian tuotanto kasvoi kaupungin mukana, joskin
määrällisesti päästöt lisääntyivät eniten toisen maailmansodan jälkeen, kun energiankulutus
kasvoi rivakasti. Polttoaineet ja prosessit olivat muuttuneet aikojen kuluessa, mutta energian-
tuotannon sivutuotteena syntyi aina polttoaineesta riippuen erilaisia päästöjä ilmaan.

Liikenteen päästöt muuttuivat vähitellen liikenteen rakenteen ja liikennevälineiden muut-
tuessa. Höyryvetureiden osuus väheni 1960-luvun aikana, kun dieseljunat alkoivat yleistyä.
Autoliikenteen ympäristöhaitat kaupungissa vaihtuivat vuosisadan alkuaikojen pölyävistä ka-
duista ajoneuvojen pakokaasuihin ja etenkin 1930-luvulta alkaen dieselmoottoreiden mustiin
savuihin. Henkilöautoliikenteen määrät eivät vielä 1950-luvulla nousseet niin suuriksi, että
siitä voitaisiin puhua merkittävänä päästölähteenä Helsingissä.

Toisen maailmansodan jälkeen helsinkiläisten ilmaa alkoi pilata taloudellisena ja käte-
vänä pidetty jätteenpoltto. Kaupungissa tuotettiin yhä enemmän jätettä, jonka hävittäminen
siististi oli vaikeaa. Talokohtaisten jätteenpolttouunien uskottiin poistavan niitä kasvavia ym-
päristöhaittoja, joita epähygieeniset jäteastiat ja kaatopaikat aiheuttivat. Epätäydellinen pala-
minen ja huonosti palavien jätteiden poltto ahtailla ja umpinaisilla pihoilla toi kaupunkilaisten
ikkunoiden alle uuden päästö- ja hajulähteen.

Helsingin teollisuusvaltaisuus näkyi kymmeninä pieninä teollisuuspajoina kantakaupun-
gin kortteleiden kivijaloissa. Pienet teollisuuslaitokset olivat merkittävä paikallinen ilmansaas-
teiden lähde, jonka vaikutukset tuntuivat lähinaapureiden asunnoissa. Varsinaiset teollisuus-
alueet, samoin kuin energiantuotantolaitokset olivat keskittyneet Pitkänsillan pohjoispuolelle,
Sörnäisiin ja Vallilaan. Perinteisesti työväenluokan ja sosioekonomisesti heikompiosaisten
asuinalueet koillisessa kantakaupungissa kuormittuivat muita kaupunginosia enemmän teol-
lisuuden ilmansaastepäästöistä. Päästöt todettiin väistämättömiksi joissakin osissa kaupunkia,
minkä takia ensisijaisesti muita alueita pyrittiin suojelemaan ilmansaasteiden lisääntymiseltä.



89

3 Ilmansuojelun muotoutuminen 1950-luvulta alkaen

Ilmanlaadun ongelmat kiteytyvät usein näkyvään päästölähteeseen, savupiippuun ja siitä tup-
ruavaan savuun. Ne ovat kuitenkin olleet jo pitkään myös edistyksen ja vaurauden sekä konk-
reettisia että symbolisia ilmentymiä. Taivaita kohti kurottelevat piiput ja tehtaita ympäröivä
savu ovat olleet merkki taloudellisesta toimeliaisuudesta ja sitä kautta modernista ja edistyk-
sellisestä yhteiskunnasta. Yhdysvalloissa metalliteollisuuden saastuttamassa Donorassa todet-
tiin: ”That smoke puts bread on my table”1 (”Savu tuo leivän pöytäämme”), ja esimerkiksi
Mosley on kirjoittanut 1800-luvun Manchesterin työläisten hyvinvoinnin ja savuavien piip-
pujen välisestä riippuvuudesta.2 Myös Suomessa on kuvaa kansallisesta menestystarinasta uu-
sinnettu lukemattomia kertoja kirjallisuudessa savupiipun kautta.3 Täysillä tehoilla höyrynnyt
tehdas on merkinnyt vaurauden virtaamista paikkakunnalle ja sellutehtaan hajujen ja päästöjen
varjossa on todettu rahan siellä vain haisevan.4

Kirpeänä pakkaspäivänä talojen katoilta savuttavat piiput ovat kertoneet mukavista olois-
ta sisätiloissa, kodikkuudesta, turvallisuudesta ja luonnonvoimien peittoamisesta.5 Puun polt-
tamisesta syntyvää savua ei Suomessa ole perinteisesti mielletty ympäristöongelmana. Päin-
vastoin puun polttamiseen on yhdistetty myönteisiä mielikuvia. Jukolan Juhanikin totesi, että
”röyhäävä sauna [on] oivan talon tunnusmerkki”.6 Saunanlämmitystraditio on mahdollistanut
savulle ja palavan puun hajulle kulttuurisesti hyväksytyn, jopa ”pyhän” merkityksen.7

Kaupunkien silhuetti on kautta aikojen ollut täynnä savupiippuja: ne nököttivät jokaisen
rakennuksen katolla, milloin korkeampana, milloin matalampana, kapeana tai tanakkana ja
erivärisinä. Rakennusmateriaalit vaihtelivat betonista tiileen ja peltiin. Savupiiput kuuluivat
kaupunkiin itsestäänselvyytenä. Savupiippu on ollut epäkiinnostava osa kaupunkielämää, ellei
savupiippuun liittyen ole tapahtunut jotain erityistä ja poikkeavaa. Kun huomio kiinnittyi sa-
vupiippuun, se oli kahtalaisten tunnelmien kohde. Savupiippu oli komea edistyksen symboli
tai kamala, savuttava häirikkö.

Taivaita kohti kurkottava piippu savupilvineen oli hyvinvoinnin maamerkki. Myös so-
tienjälkeisessä Helsingissä savupiipuista kirjoitettiin ihailevaan ja tunnustusta osoittavaan
sävyyn. Roihuvuoreen valmistuvan lämpökeskuksen rakennustöitä seurattiin lehdistössä vuo-

1  Pennsylvanian osavaltion ympäristönsuojeluosasto, elektroninen aineisto.
2  Mosley 2004.
3  Hänninen 1992, 214.
4  Massa 1994, 98; Massa 1998, 145.
5 Iso-Britanniassa kodikkuuden ja harmonisen perhe-elämän symbolina on ollut hiilillä toimiva takka, jonka
äärelle perheenjäsenet ovat kokoontuneet (Mosley 2004, 69.)
6  Kivi 2003, 79
7  Haverinen 2006, 111; ks. myös esim. Karisto 2006, 127.
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den 1956 aikana ja tekniset yksityiskohdat sen tehosta ja polttoaineen kulutuksesta kertoivat
laitoksen suuruudesta. Kokeiluvaiheessa sen ”komeasta piipusta on jo savuakin tupruteltu” ja
roihuvuorelaisten arvuuttelu savupiipun korkeudesta päätettiin paljastamalla sen korkeus: 55
metriä.8 Lämpökeskus ja sen savupiippu olivat pienimuotoinen merkkitapaus. Lehtien palstoil-
la savupiippujen korkeudet olivat kilpasilla korkeimman ”nokinenän” tittelistä. Hanasaaren A-
voimalaitos sijoittui ”hyväksi kolmoseksi” korkeimpien piippujen mittelössä 87,5 metrillään,
heti Salmisaaren voimalaitoksen (110 m) ja Kaapelitehtaan (106 m) jälkeen.9

Kaupungin piiput ilmassa leijuvine savuineen olivat ambivalentti elementti. Kuten edel-
lisissä luvuissa on todettu, monesti savut muodostuivat joidenkin kaupunkilaisten mielestä
ongelmaksi. Röyhyävien savupiippujen päästöt pilasivat lähiympäristönsä ilmanlaatua ja useat
helsinkiläiset joutuivat arkielämässään kokemaan ilmanlaadun heikkoudesta johtuvaa harmia
ja haittaa. Monet kaupunkilaiset ärsyyntyivät, mutta myös huolestuivat kaupunki-ilman laadun
heikkenemisestä. Sekä Helsingin viranomaiset, että muut kaupunkilaiset toivat jo pian sotien
jälkeisen poikkeusajan jälkeen huolensa ilmansaasteista julki. Nämä kannanotot kertovat siitä,
mistä ilmansaastehaitoissa oli kyse sekä siitä, miten ongelmaa käsiteltiin hallinnollisten järjes-
telmien puitteissa.

Seuraavissa luvuissa valotetaan tarkemmin niitä näkökulmia, joiden kautta ilmansaastu-
minen muotoutui Helsingissä ympäristöongelmaksi pian toisen maailmansodan jälkeen. Ensin
tarkastellaan, miten ja mistä ylipäätään puhuttiin, kun ilmanlaadun ongelmia käsiteltiin, sen
jälkeen tutkitaan erilaisia diskursiivisia näkökulmia, joiden kautta ilmansaasteita lähestyttiin.
Sen jälkeen esitellään kaupungin hallinnollisia mekanismeja, joiden kautta ilmansaastumisen
ongelmaa pyrittiin ratkaisemaan ja esitellään niitä keinoja, joilla haittoja pyrittiin vähentä-
mään. Ilmansaasteiden määrittelyä ongelmaksi seurasi tavoitteellinen toiminta ongelman
hallitsemiseksi.

3.1 Ilman saastumisen ulottuvuuksia Helsingissä

3.1.1 Ilman saastumisen sanasto

Kun Helsingissä käsiteltiin ilmansaastumisen ongelmia, käytössä oli monipuolinen ja ilmeikäs,
toisaalta jokseenkin epämääräinen ja epäyhtenäinen sanasto. Ympäristönsuojelun sanasto on
ollut pitkälle 1960-luvulle vakiintumatonta ja vaihtelevaa.10 Ilmakysymyksen osalta siinä erot-
tuivat selvästi toisistaan kaupunkilaisten ja lehtikirjoituksen kieli ja toisaalta tutkijoiden pyr-

8  LS 31.8.1956; LS 20.12.1956; LS 28.12.1956.
9  IS 25.9.1958.
10  Nienstedt 1997, 23.
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kimys johdonmukaisen ja tarkoin määritellyn sanaston kehittämiseen, mikä korostui etenkin
1960-luvun loppupuolella. Sanat kertovat siitä, miten ihmiset näkevät ja ymmärtävät maailmaa
ja ne voivat paljastaa syvällä piileviä ajatusmalleja yhteiskunnallisista arvoista.11 Ympäristö-
käsitteistön muutoksen on nähty heijastelevan laajempiakin murroksia ympäristökysymysten
yhteiskunnallisessa merkityksessä.12 Virkamiehistön valitsema terminologia omalta osaltaan
vaikutti siihen, minkälaisia ongelmia kaupungissa oli ja miten niitä käsiteltiin.

Mary Douglas kirjoittaa liasta tai saasteesta aineena väärässä paikassa.13 Vasta tietyn
aineen ilmeneminen jossain ”normaalista” poikkeavassa paikassa tekee siitä kielteisesti ar-
votettua, likaista tai saastaista. Ilmansaasteiden osalta voidaan Douglasin ajatusta laajentaa
koskemaan myös liikaa ainetta tai normaalista poikkeavaa ainetta tietyssä paikassa, eli tässä
tapauksessa ilmassa.14 Esimerkiksi lyijy on kuumemittarissa tarpeellinen ja hyödyllinen aine,
kun se autojen pakokaasuissa puolestaan on huolta aiheuttava saaste. Suomalaisessa keskus-
telussa erotettiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa ilman normaali ja epänormaali koostumus.
Normaaliksi määritellystä ilmasta joko määrällisesti tai laadullisesti poikkeavat aineet olivat
epäpuhtauksia ja ne tekivät ilmanlaadusta epänormaalin, epäpuhtaan.

Ilman epäpuhtaudet olivat yleiskäsite kaikille mahdollisille ilmassa oleville, ihmisen ai-
heuttamille ylimääräisille aineille.15 Epäpuhtaudet olivat neutraali tapa ilmaista poikkeamaa
normaalitilasta, se ei ottanut kantaa ilmiön vakavuuteen tai epäterveellisyyteen. Hallinnollisis-
sa dokumenteissa käsiteltiin ilman epäpuhtauksien yhteydessä pitkälti myös ilman ”likaantu-
mista”.16 Ne viittasivat vahvasti aistinvaraisiin havaintoihin ja näkyviin ilmansaasteisiin, ku-
ten tummaan savuun ja pölyyn tai epämiellyttäviin hajuihin. Epäpuhdas ilma oli ihannetilan,
puhtaan tai raittiin ilman, kautta määritelty tila. Toisaalta puhdas ilma on niin itsestään selvä
elinehto, että se korostuu vasta siinä vaiheessa, kun sitä ei ole. Puhtaus ja normaali olotila
näyttäytyvät vasta epäpuhtaan ja normaalista poikkeavan kautta.17

Kaupunkilaiset kokivat ilmansaastumisen ongelmia lähiympäristössään ja kirjoittaessaan
siitä he perustivat sanavalintansa havaintoihinsa. Käytössä oli kuvaileva sanasto, jonka valin-
nassa vaikuttivat puhujan tarkoitusperät riippuen siitä, haluttiinko kuulija vakuuttaa asiantilan
vakavuudesta tai vähätellä haittaa. Kaupunkilaisia häiritsi mm. naapuruston ”sauhu ja noen

11  Rome 1996, 7.
12  Laine & Peltonen 2003, 394.
13  Douglas 2000, 85.
14  Ulkoilman saastumistutkimus Helsingin kaupungissa 1959, 1; Noro & Laamanen 1962, 191.
15  Usein ilman epäpuhtaudet jaoteltiin luonnollisiin (esim. siitepöly, vulkaaninen tuhka) ja ihmisperäisiin tai
kulttuuriperäisiin epäpuhtauksiin. Ks. esim. Iso Tietosanakirja V, 1933, ”Ilma”; Noro & Laamanen 1966, 66–67.
Luonnolliset epäpuhtaudet on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle.
16  Thl 4.6.1958, 461§.
17  Canguilhem 1978, 149.
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muodostus”18, ”käry” ja ”löyhkä”19, ”luftens förpestning”20 ja ”giftgas”.21 Vakiintumattomasta
käsitteistöstä kertoo myös esimerkiksi lehdistön kauhistelevat artikkelit tutkimustuloksista,
joiden mukaan Mannerheimintien ”dieselmyrkkypitoisuus” oli liian suuri.22 Kun myrkky-ter-
mi viittasi kasvinsuojelussa vielä heti sotien jälkeen Suomessa tehokkaaseen aineeseen, oli
sen merkitys muuttunut 1960-luvun aikana yksiselitteisen kielteiseksi.23 Sanavalinnoilla, ku-
ten myrkyllisyydellä, korostettiin asian vakavuutta.

Ilmanlaadun kokemuksellisuus korostui yleisimmin käytetyissä termeissä, ”savu- ja ha-
jukiusassa” sekä ”savukaasuhaitoissa”.24 Savu tai savukaasut olivat haitan näkyvä osa ja niiden
aiheuttamat epämiellyttävät tuntemukset muodostivat ”kiusan”. Termi ”kiusa” ilmaisee asian-
tilan kielteisyyttä kokijan kannalta, mutta ei ota kantaa siihen, onko asiantila suoranaisesti
haitallinen ihmiselle tai tulisiko asiantilaan puuttua. ”Kiusa” vastaa englanninkielistä sanaa
”nuisance”, jota käytetään yleisesti puhuttaessa teollistuneiden kaupunkien savuongelmista.25

Kaupungin ilmaongelmat ja niistä tehdyt valitukset koskivat useimmiten nimenomaan savua,
johon saattoi liittyä runsasta nokeentumista tai pahaa hajua. Savukiusa ja löyhkä muodostivat
asunnontarkastajan työssä oman tilastointiyksikkönsä, minkä johdosta niitä voidaan pitää va-
kiintuneina ja virallisina termeinä sotienjälkeisille ympäristöhaitoille.26

Silloin kun päästöistä ei eroteltu tarkkoja kemiallisia yhdisteitä, jaoteltiin ilman kiinteät
epäpuhtaudet kokonsa perusteella raskaisiin eli laskeutuviin ja kevyempiin eli leijuviin epä-
puhtauksiin. Laskeutuvat hiukkaset olivat sitä näkyvää, likaavaa aineista, joka jätti pysyvän
jäljen ympäristöönsä. Viranomaisten kanssa asioineet kaupunkilaiset tai yritykset käyttävät
termejä ”pöly” ja ”kiinteät aineshiukkaset”, kun samassa yhteydessä terveydenhoitoviran-
omaiset puhuivat ”tomusta”.27 Käsitteiden taustalla oli viranomaisten vahva nojautuminen
lainsäädäntöteksteihin, joiden mukaan terveydenhoitolautakunnan tehtävänä oli valvoa, ettei
”tomusta, savusta, pahasta hajusta, myrkyllisistä kaasuista tai pahanhajuisesta vedestä” aiheu-
du terveydellistä haittaa.28

”Saaste”-johdannaisten ilmestyminen ilmakysymysten käsittelyyn tapahtui 1950- ja 1960-
lukujen vaihteessa. Silloin ilman ”saastumisesta” kirjoitettiin lähes yksinomaan tieteellisissä
teksteissä, pääasiassa Työterveyslaitoksen asiantuntijalausunnoissa sekä niihin perustuvissa

18  Thl 5.10.1949, 1094§, liite 1.
19  Thl 23.1.1957, 57§; Thl 15.4.1953, 479§ kaup.lääkärin esityslistan asia nro 9.
20  Hbl 20.4.1958, mielipide, Nimim. Y.X.
21  Thl 2.10.1968, 1010§.
22  Alkuperäisessä tutkimuksessa mitattiin kiinteiden hiukkasten pitoisuutta, Kajanne & Laiho 1958, 197.
23  Siiskonen 2000, 79–81.
24  Ks. esim. SS 2.4.1958.
25  Vrt. esim. Stradling & Thorsheim 1999; ”nuisance”-termin käytöstä laajemmin, ks. Melosi 2000, 21–22.
26  Ks. esim. asuntojentarkastajan vuosikertomus 1950, Thl 21.3.1951, 360§.
27  Thl 17.121958, 1001§, liitteet 6 ja 7.
28  Terveydenhoitosääntö 38§.
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lehtikirjoituksissa.29 ”Saaste” olikin vuoden 1964 tietosanakirjan määritelmän mukaan ”yleen-
sä lika tai tauteja aiheuttava aine” tai ”taistelukaasuja, radioaktiivisia tai biologisia taisteluai-
neita sisältävä aine ilmassa”.30 Taimi Torvisen mukaan termi ”saaste” tuli käyttöön Neuvosto-
liiton vuonna 1961 tekemien ydinkokeiden jälkeen, jolloin saaste merkitsi ydinräjähdyksessä
syntyvää hiukkaspilveä.31 Saaste- ja saastumisen käsitteiden laajeneminen koskemaan ilman
epäpuhtauksia yleisesti juontanee juurensa ulkomaiseen tutkimuskirjallisuuteen, jossa ”pol-
lution” oli yleisesti käytetty termi ja jota suomalaiset ilmatutkimuksen pioneerit käyttivät ah-
kerasti lähteenään. Yksiselitteisen terminologian puutteesta ja angloamerikkalaisen perinteen
vahvuudesta kertovat Työterveyslaitoksen julkaisun otsikot ”Air Pollution och andra aktuella
hälsoproblem i Sverige”32 ja ”’Air Pollution’ undersökningar i Finland”.33 Viranomaisdoku-
menteissa ”saasteet” ja ”saastuminen” alkoivat hiljalleen esiintyä ”epäpuhtauksien” ja ”likaan-
tumisen” rinnalla 1960-luvun puolivälin jälkeen. Ensimmäinen kansallinen ilmansuojeluelin,
ilmansuojelun ja meluntorjunnan neuvottelukunta (ISMET) yritti luoda osittain uutta ilman-
saastumisen ja -suojelun terminologiaa, joka kuitenkaan ei yleistynyt laajemmin. Esimerkiksi
vuonna 1905 käyttöönotettu termi smog34 käännettiin jo vuonna 1964 suomeen savusumuksi,
mutta ISMET:n sanastossa se lanseerattiin ”savu-usvana”.35

Ilmakysymyksen käsitteistö ei kuitenkaan vielä pitkään aikaan vakiintunut ja 1960-luvun
loppupuolen pyrkimykset termien yksiselitteiseen määrittelyyn johtivat vain entistä kirjavam-
paan sanastoon. Kun ilmansaastumista ryhdyttiin Suomen kontekstissa ensimmäistä kertaa
tieteellisesti määrittelemään, tehtiin ero ilmiön vakavuuden eri asteille näillä termeillä. Sen
mukaan ilman epäpuhtaus tarkoittaa ”normaalista” ilman koostumuksesta poikkeavaa ainetta
ilmassa, joka todetaan esimerkiksi aistinvaraisesti, mutta joka ei välttämättä aiheuta varsinais-
ta haittaa tai haittoja ei ole vielä todennettu mittauksin. Epäpuhtaudet määriteltiin ”saastuk-
keiksi”36 ja ilma ”saastuneeksi”, kun siinä oli todettu mitattavia haittoja tai vaurioita.37 Hait-
tojen mitattavuus nostettiin siis tärkeimmäksi kriteeriksi. Viihtyvyyden aleneminen määritel-
tiin riittäväksi perusteeksi ilmansaastumiselle, mutta samalla edellytettiin, että sen pitäisi olla

29  Thl 25.11.1959, 977§, liite 2; SS 28.6.1958.
30  Encyclopedia Fennica 1964.
31  Torvinen 1999, 196.
32  Friberg 1958.
33  Noro 1966.
34  Sanassa yhdistyvät englannin kielen smoke (savu) ja fog (sumu). Iso-Britannian varhaisen ilmansuojeluy-
hdistyksen Coal Smoke Abatement Societyn jäsen, lääkäri H.A. Des Voeux keksi sen kuvaamaan tyypillisesti
Lontoossa esiintyvää sumua, joka oli ilmankosteuden ja kivihiilisavun sekoitus. Thorsheim 2004, 157.
35  Uusi tietosanakirja 1964; ISMET tiedotuksia nro 11(1971), 3-6.
36  Valtion ilmansuojelun ja meluntorjunnan neuvottelukunta esitti saastukkeen synonyymiksi käsitettä ”saastute”,
jota en ole kuitenkaan nähnyt kertaakaan varsinaisesti käytettävän. (ISMET tiedotuksia nro 11 (1971), 6.) Samoin
Helsingin Sanomien ainakin kerran käyttämä ”saastemuodoste” ei yleistynyt käyttöön (HS 2.2.1967).
37  ISMET tiedotuksia nro 11 (1971), 3-6.
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mittauksin todennettavissa. Sen sijaan ilmansuojelun ja meluntorjunnan neuvottelukunta ei
tiedotuksessaan valaissut, miten viihtyvyyden aleneminen tulisi mitata. Käytännössä virallisen
auktoriteetin määrittelyä ilmansaastumisesta ei sellaisenaan noudatettu, vaan paikallistasolla
sovellettiin hyvin vaihtelevia määritelmiä saastumisesta.

Rinnakkain elivät tavallisten kaupunkilaisten käsitykset ilman epäpuhtauksista, konk-
reettiset ja havainnoitavat ilmansaasteet – savu, noki, pöly – sekä asiantuntijaroolissa olevat
tutkijat, jotka pyrkivät eksaktisti määriteltyihin suureisiin, mitattavissa oleviin ja mieluiten
kvantitatiivisesti esitettävissä oleviin tuloksiin määristä, pitoisuuksista ja haitoista. Nämä kak-
si ilmansaasteiden käsittely- ja käsitystapaa eivät suoraan kohdanneet eikä niiden ollut tarve-
kaan kohdata. Välittäjäksi näiden kahden maailman väliin päätyivät median lisäksi virkamie-
het, joiden tehtävä oli kaupunkilaisten ja omien havaintojensa perusteella arvioida tilanteen
vakavuutta ja keksiä ongelmiin ratkaisut. He tarvitsivat objektiivisuuden nimissä virka-apua
ulkopuolisilta asiantuntijoilta, eli tutkijoilta, mutta virkamiesten oman harkinnan varaan jäi,
kuinka suuren painoarvon he laskivat tutkijoiden arvioille. Niin kauan kuin numeerisia ohjear-
voja tai normeja ei lainsäädännöstä löytynyt ja arviot perustuivat tulkinnanvaraisiin haittoihin,
virkamiehillä oli henkilökohtaista harkinnanvaraa saastumisen määrittelyssä.

Ilman epäpuhtaudet nähtiin entistä enemmän moniulotteisempana ongelmana kuin pel-
kästään aistinvaraiseen kokemiseen perustuvana haittana. ”Ilman saastuminen” muotoutui hi-
taasti yleiskäsitteeksi koko epäpuhtauksien kirjolle. 1970-luvulle asti käytössä oli hyvin kirja-
va sanasto (mm. man-made-saastuneisuus, saastuke, epäpuhtaus, saaste ja sen ainekset), mikä
osaltaan heijastelee sitä käymistilaa, jossa ilmansaastumisen käsittely yhteiskunnallisesti oli.
Riippumatta niistä termeistä, joita ilmansaastumisen yhteydessä käytettiin, ongelma oli myös
terminologian ulkopuolella hyvin moniulotteinen kokonaisuus. Ilmansaastumista käsiteltiin
hyvin erilaisista näkökulmista, toimijasta riippuen, ja sen yhteydessä painotettiin hyvin eri-
laisia asioita. Seuraavaksi käsittelen niitä erilaisia näkökulmia, joihin ilmansaasteet kytkettiin
sotien jälkeisessä käsittelyssä.

3.1.2 Terveyshaitta

Ilman epäpuhtauksia käsiteltiin Helsingissä lähes aina terveysnäkökulmasta. Tämä johtui siitä,
että ilmansaasteongelmiin saatettiin ensisijaisesti puuttua terveydenhoitolain puitteissa, jol-
loin kriteeriksi muodostui nimenomaan päästöjen aiheuttama terveyshaitta. Pertti Forss onkin
todennut, että ympäristöhistoria on pitkälti terveydenhuollon historiaa.38 Ainakin kaupunki-
en ympäristöongelmien historian osalta yleistys on osuva. Ero kaupunkiasumiseen kuuluvan
siedettävän epämukavuuden tai todellisen ympäristöongelman välillä määrittyi terveyshaitan
mukaan. Kaupungin lakisääteisiin tehtäviin kuului terveellisen elinympäristön turvaaminen

38  Forss 1996, julkaisematon lähde.
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kaupunkilaisille. Laki velvoitti viranomaisia ottamaan terveysuhat vakavasti.
Terveysnäkökulman kannalta ongelmallista oli, että ilman epäpuhtauksien vaikutuksia

ihmisen terveyteen oli vaikea arvioida. Tutkijat olivat yksimielisiä siitä, että hyvin monta eri
tekijää vaikutti siihen, millaisia vaikutuksia ilmansaasteilla saattoi ihmiselle olla. Arviointia
monimutkaistivat esimerkiksi altistumisen kesto, epäpuhtauden määrä ilmassa, erilaisten epä-
puhtauksien suuri määrä sekä eri saasteiden yhteisvaikutus. Ilman epäpuhtauksien vaikutusten
erottaminen muista ympäristötekijöistä oli vaikeaa ja esimerkiksi lasten osalta haittoja tuli
arvioida eri kriteerein, sillä lapsen fysiologia poikkesi aikuisen vastaavasta ja reagoi eri tavalla
epäpuhtauksiin. Aihetta oli tutkittu Suomen olosuhteissa hyvin vähän, minkä takia nojautu-
minen tutkimukseen ei ollut juurikaan mahdollista.39 Terveysnäkökulma hallitsi keskustelua,
mutta koska pätevää ja yksiselitteistä näyttöä uhan realisoitumisesta ei yleensä ollut, todettiin
johtopäätöksenä, että Suomessa ilmanlaatu ei ole, ainakaan vielä, terveydellinen haitta. Pelkkä
terveysriskin mahdollisuus ei näyttäytynyt Suomessa riittävänä perusteena välittömiin toimiin,
vaikka riskin mahdollisuus myönnettiin. Tieteellisen todistuksen rooli korostui. Keskustelussa
tasapainoiltiin toisaalta terveydellisten uhkakuvien ja toisaalta tilanteen hallinnan välimaastos-
sa. Lausuntojen mukaan ongelmia esiintyi korkeintaan paikallisesti ja uhkakuvia lievennettiin
puhumalla terveyshaitan sijasta epämiellyttävyydestä, joka oli paljon laimeampi ilmaisu.40

Suomalaisessa keskustelussa näkemykset ilman epäpuhtauksien vaikutuksista vaihtelivat
suuresti. Savun ja ilmansaasteiden mahdolliset terveyshaitat jopa kiistettiin yksittäisissä, mutta
arvovaltaisissa, asiantuntijalehdissä julkaistuissa kirjoituksissa. Valtion teknillisen tutkimus-
keskuksen tutkimusinsinööri Olavi Vuorelainen kirjoitti Teknillisessä Aikakauslehdessä, ettei
savu sinänsä ole lääkärien mukaan vaarallista ihmisen terveydelle.41 Saksalaista kirjoitusta
referoiden kirjoitettiin myös ilman sisältämien ihmistoiminnasta syntyvien ”teknillisperäisten
hiukkasten” suuresta hyödyllisyydestä, sillä ne vesipisaroiden tiivistymisytiminä helpottivat
sateen syntymistä. Veden kiertokulun turvaamiseksi ihmisperäiset hiukkaset olivat ilmassa
jopa toivottavia.42 Työterveyslaitoksen johtavat ilma-asiantuntijat kirjoittivat, etteivät rikkidi-
oksidin Suomessa tavatut pitoisuudet aiheuta terveyshaittoja, päinvastoin, pienet rikkidioksi-
dimäärät olisivat jopa suotuisia tuberkuloosipotilaille.43 Rikkipäästöjä jopa arvostettiin niiden
lannoitevaikutuksen vuoksi. Vuonna 1962 julkaistussa kirjoituksessa Merentutkimuslaitoksen
kemian osaston johtaja, Kurt Buch toteaa, että Suomen rikkilaskeuma ei vielä riitä tyydyttä-
mään maatalouden tarpeita. Ruotsissa tilanne oli hänen mukaansa parempi, sillä rikkilaskeuma
oli sen verran suuri, ettei sitä enää erikseen tarvinnut levittää pelloille.44

39  Jormalainen 1956, 89–90; Noro & Niemioja 1963, 316.
40  Jormalainen 1956, 90.
41  Vuorelainen 1956, 221, TA 9/1956.
42  LT, TA 9/1956, 225.
43  Noro & Laamanen 1958, 236.
44  Buch, K. 1962, 14.
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Näistä kirjoituksista huolimatta ilmansaastumisen terveysvaarat olivat tiedossa, sillä
ulkomailla tapahtuneet ilmansaaste-episodit tuhansine kuolonuhreineen olivat varoittava esi-
merkki.45 Myös jo vuosisadan vaihteesta voimakkaasti vaikuttanut hygienialiike oli korosta-
nut kaupunkien ilman epäterveellisyyttä. Lisäksi myös tuoreempien tutkimusten kautta saatiin
viitteitä siitä, että myös poikkeuksellisia ”kuolemansumuja” lievemmissä tapauksissa terveys-
haittoja saattoi esiintyä, vaikka niiden arvioiminen oli hankalaa. Esimerkiksi eläinkokeet oli-
vat osoittaneet, että savu aiheutti keuhkosyöpää, minkä takia myös jatkuva, pieni altistus ilman
epäpuhtauksille tuli ottaa vakavasti.46

Terveyshaitan yksiselitteisen osoittamisen hankaluus heijasteli myös viranomaisten ja
asiantuntija-asemaan nostettujen tutkijoiden varovaiseen asennoitumiseen, kun ilmansaastei-
den terveyshaittoja käsiteltiin.47 Riskien mahdollisuus tuotiin esiin, mutta vain harvassa tapa-
uksessa ilmansaasteiden arvioitiin olevan suoraan ihmisen terveydelle vaarallisia. Enimmäk-
seen ilmansaasteista puhuttiin varovaisin ilmauksin ja monitulkintaisemmin kiusana ja hygi-
eenisenä haittana. Terveysviranomaisilla oli keskeinen rooli ilman epäpuhtauksiin liittyvissä
kysymyksissä, minkä vuoksi heidän arvionsa osaltaan muokkasi yleisemminkin näkemyksiä
ilmansaasteista.

Helsingin kaupungin ensimmäistä ilmansaastetutkimusta 1950-luvulla ehdottaneet kiin-
teistöviraston virkamiehet eivät uskoneet saastuneisuuden aiheuttavan terveyshaittoja.48 Myös
Työterveyslaitoksen asiantuntijat pitivät terveyshaittojen mahdollisuutta hyvin pienenä. Työ-
terveyslaitoksen johtaja Leo Noro esitti, että ”suomalaisissa teollisuusyhdyskunnissa ilman
saastuminen on toistaiseksi ollut niin vähäistä, että seudun asukkaat eivät terveydellisesti ole
siitä suuremmin kärsineet” [korostus alkuperäinen].49 Hänen mielestään kaupungissa esiinty-
viä haittoja voitiin vielä pitää siedettävinä. Asiantuntijarooliin kuului olennaisena osana suuren
yleisön rauhoittaminen ja vakuuttaminen tilanteen hallinnasta. Vakuuttaminen terveysuhkien
vähäisyydestä ja Helsingin ilmansaasteiden kohtuullisesta määrästä nojautui pitkälti rinnas-
tuksiin.50 Helsingin saasteiden haitat olivat vähäisiä, kun ne rinnastettiin muihin terveysuhkiin
tai muissa maissa koettuihin haittoihin.

Ulkomaalaiset esimerkit ilmansaasteiden vakavista haitoista todistivat Helsingin ilman
kohtuullista laatua, ainakin vielä. Vertailu keskieurooppalaisiin teollisuusmetropoleihin, kuten
Lontooseen, korosti suomalaisten kaupunkien hyvää tilannetta.51 Suomalaisessa mittakaavassa
ilmansaasteiden terveysriskejä pidettiin vähäisinä verrattuina muihin epäkohtiin. Lääketieteen

45  Ks. tarkemmin luku 4.2 Lontoon ja Donoran tapahtumista.
46  TA 12–13/1959, 414.
47  Ks. esim. Thl 25.11.1959, 977§, liite 2; HS 28.8.1967; Hasan & Nurminen 1965, 27;
48  Klk 31.3.1958, 670§, esityslistan asia nro 14; SS 15.10.1958, 9.
49  Noro 1959a, 31.
50  Vrt. Jokinen 1999, 153–154.
51  Ks. esim. Hilska & Makkonen 1953, 469; Thl 4.6.1958, 461§, liite 1; Hbl 2.7.1960.
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auktoriteetti Noro toteaa, että ”ei kannata niin paljon puhua ulkoilman saastumisesta edes pa-
himmilla liikenneväylillä verratessamme sitä tupakanpoltosta syntyviin ja suoraan keuhkoihin
suurina pitoisuuksina joutuviin vieraisiin aineisiin.”52

Kun ensimmäisiä tutkimustuloksia Helsingin ilmanlaadusta saatiin 1950-luvun lopulla,
olivat johtopäätökset ilmansaasteiden terveyshaitoista selvät: ulkomailla tapahtuneet ilmanlaa-
dun suurkatastro  t eivät olleet mahdollisia Helsingissä. Kaupungin hallittu koko yhdistettynä
suotuisiin meteorologisiin ja maantieteellisiin tekijöihin estäisi vakavat terveysuhat. Kuitenkin
esimerkiksi rautatieaseman seutuvilla iltapäivän ruuhka-aikaan liikkuvat ihmiset olivat valit-
taneet pahoinvointia ja päänsärkyä. Tämä oli Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden mukaan
kuitenkin luonnollista, koska ”työpäivän jälkeen väsynyt ihminen reagoi vahvemmin ympä-
ristöstä tuleviin ärsykkeisiin.”53 Samoin rikkidioksidia esiintyi Suomen ilmassa niin vähäisiä
määriä, että sen haittavaikutukset rajoittuivat ainoastaan ”psykogeenisiin pelkoreaktioihin”,
joita saattoi esiintyä ”hermostorakenteeltaan poikkeavilla henkilöillä”.54 Samankaltaista nä-
kemystä, jonka mukaan ilmansaasteiden terveyshaitat koskivat vain marginaalisia, vähäteltyjä
ryhmiä – lapsia, raskaana olevia naisia tai ”hermostuneita” henkilöitä – oli esitetty Suomessa
jo vuosisadan alussa, kun kemiallisen puunjalostusteollisuuden hajuhaittoja arvioitiin.55 Nämä
normaaliväestöstä poikkeavat ihmiset edustivat marginaalista kategoriaa ilmansaasteiden ko-
kijoina, jolloin niitä voitiin tarkastella valtavirrasta poikkeavina tapauksina, joista ei ollut tar-
peen tehdä laajempia yleistyksiä.

Vetoaminen terveysviranomaisten vastuuseen ilmansaasteiden haittojen vähentämisessä
kertoo siitä, että puhdas ilma nähtiin ennen kaikkea jokaisen yksilön oikeutena, jota terveys-
viranomaisten tuli puolustaa.56 Ilmansaasteista valittavat kaupunkilaiset epäilivät useammin
kuin asiantuntijat, että epäpuhtaudet olivat haitallisia terveydelle. Terveyshaitan uhka näh-
tiin puutarhassa kasvatettujen elintarvikkeiden saastumisessa laskeutuvan pölyn takia, toises-
sa mielipidekirjoituksessa puolestaan esitettiin suora yhteys roskanpolttouunien aiheuttaman
käryn ja terveyden välillä: kieltämällä uunit parannettaisiin nimimerkki Y.X.:n mukaan kau-
punkilaisten terveydentilaa.57 Koteihin tunkeutuva leipomon savu aiheutti valittajien mukaan
”hyvin epäterveellisen ilmanalan”.58

Jälkikäteen on vaikea arvioida, kuinka suurelta osin kaupunkilaiset todella pelkäsivät ter-
veyshaittoja ja kuinka paljon terveyshaittoihin vedottiin argumentoinnissa asian vakavuuden
korostamiseksi ja terveysviranomaisten vakuuttamiseksi haitan todellisuudesta. Vetoaminen

52  Noro 1959b, 167.
53  Noro & Laamanen 1962, 192.
54  Noro & Laamanen 1958, 236.
55  Massa 1994, 98.
56  Hbl 17.4.1958.
57  He-Le 14.10.1960; Hbl 20.4.1958, mielipide, Nimim. Y.X.
58  Thl 20.6.1945, 549§, liite 1.
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vähäpätöisempiin haittoihin ei välttämättä tuottaisi haluttua vaikutusta, eli huomion kiinnittä-
mistä saasteiden aiheuttajiin. Pelkkä harmistus naapurin käryistä ei ollut riittävä syy puuttua
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. Rauta- ja metallivalimo Suomi Oy:n savuhaitoista teh-
ty valitus hylättiin, koska valittaja ei ollut riittävän selvästi kyennyt osoittamaan, mitä haittoja
savusta ja metallipölystä hänelle aiheutui.59 Niin ikään valitus lauttasaarelaisen kemikaale-
ja käyttävän yrityksen, Korkkieristys Oy:n, kellertävistä savuista ei johtanut toimenpiteisiin,
vaikka päästöt aiheuttivat naapuriyrityksen työntekijöille päänsärkyä ja pahoinvointia. Koska
”myrkytysvaaraa” ei ollut voitu todeta, kehotettiin oireilevia työntekijöitä ainoastaan hakeu-
tumaan sairaalaan ammattitautien osastolle tutkittavaksi.60 Koska terveyshaitan osoittaminen
oli vaikeaa ja valitusten kohteena olleiden laitosten edustajat pitivät syytteitä terveyshaittojen
aiheuttamisesta yleensä liioiteltuina61, merkitsi ilmansaasteiden terveysnäkökulma asetelmaa,
jossa vastakkain olivat eri osapuolien mielipiteet. Terveysviranomaisten tehtäväksi jäi arvioida
väitteiden uskottavuus.

Ilmansaasteiden terveysnäkökulma korostui erityisesti suhteessa lapsiin ja sairaisiin. Vi-
ranomaisille tehdyissä valituksissa korostettiin saasteiden haitallisuutta lapsille ja muille taval-
lista herkemmille ihmisille, kuten kroonisesti sairaille. Piha, jossa savut ja muut epäpuhtaudet
saastuttivat ilmaa, ei voinut olla terveellinen leikkiympäristö lapsille.62 Terveysviranomaisilta
penättiin myös sairaille oikeutta terveelliseen ilmaan. Terveyshaitan osoituksena kivihiilelle
allerginen asukas oli jopa joutunut muuttamaan pois naapurin mustan savun aiheuttamien ter-
veyshaittojen vuoksi.63  Myös kaupungin terveydenhoitolautakunta nosti saastumistutkimusta
koskevassa lausunnossaan esiin rikkidioksidin haitallisuuden kroonisista hengityselinten sai-
rauksista kärsiville henkilöille.64 Savuvalituksista tehdyissä päätöksissä ei sairauksia kuiten-
kaan otettu erityisesti huomioon.

3.1.3 Ilmanlaatu ja hygienia

Hygieeninen näkökulma ympäristöön sijoittuu ympäristön terveellisyyden ja viihtyvyyden ra-
japinnalle. Hygienian tavoitteena olivat laajasti ymmärrettynä ihmisen kannalta ihanteelliset
olosuhteet fyysisesti ja henkisesti terveelliseen elämään.

Hygienialiike syntyi 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, jolloin kaupungistumisen ja teol-
listumisen synnyttämät ongelmat kohdistivat edistyksellisten reformistien huomion varsinkin
urbaanien elinolosuhteiden kohentamiseen. Yhtenä hyvinvoinnin edellytyksenä hygieenikot

59  Thl 23.1.1952, 142§, liite 5.
60  Thl 21.9.1949, 1026§.
61  Thl 4.1.1950, 39§.
62  Esim. Thl 26.2.1958, 152§, liite 1; Thl 21.6.1967, 584§, liite 1; 17.5.1972, 1586§, liite 1.
63  Thl 3.4.1957, 253§, liite 5.
64  SS 28.6.1958, 9; ks. myös Thl 4.6.1958, 461§, liite 1.
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korostivat raittiin ilman merkitystä. Tunkkainen ja seisova ilma oli kaupunkielämän turmiol-
linen piirre, jonka vastakohtana on maalaisympäristön raitis ja tervehdyttävä ilma. Puutarha-
kaupunkien ideaalit levisivät Suomeenkin ja esimerkiksi heti sotien jälkeen julkaistu pam  etti
”Koti vaiko kasarmi lapsillemme” suomi rankasti kaupunkien asuntorakentamista. Sen mu-
kaan aikansa urbaani ympäristö oli mahdollisimman epäsopiva kasvupaikka Suomen lapsille.
Sörnäisten kaupunginosa mainitaan siinä niin tyrmistyttävänä esimerkkinä, ettei siitä liialli-
sen kärjistyksen nimissä haluttu edes painaa kuvia kirjaan.65 Raittiin ilman puutteen nähtiin
luovan otolliset olosuhteet sairauksien syntymiselle ja leviämiselle. Esimerkiksi tuberkuloo-
siparantoloita rakennettiin mäntyisille harjuille niiden edullisen ilmanalan vuoksi. Asuntora-
kentamisessa uusi, 1900-luvun, arkkitehtuuri painotti aiempaa suurempia ja avattavia ikkunoi-
ta, parvekkeita sekä läpituuletuksen mahdollisuutta asunnoissa. Kansalaisten ruumiillisen ja
henkisen hyvinvoinnin kohentamiseksi ja vaalimiseksi tarvittiin terveellisiä asuntoja, joiden
tunnusmerkkejä olivat ilma, valo ja puhtaus.66

Sodanjälkeisinä vuosina sisätilojen tehokas tuulettaminen oli edelleen erityisen tärkeässä
asemassa. Asuntopulan vuoksi asunnot olivat ahtaita ja monien ihmisten majoittuminen yhteen
huoneeseen lisäsi sisäilman huonoa laatua ja kosteusvaurioiden uhkaa. Samalla energiapula
aiheutti paineita säästää lämmityksessä vähentämällä tuulettamista. Helsingissä asunnontar-
kastaja kiinnitti huomiota puutteellisen tuulettamisen vuoksi syntyviin kosteusvaurioihin ja
jo ennestään huonokuntoisten asuntojen pahentuvaan rappeutumiseen.67 Pula-ajan jälkeenkin
sisätilojen tuuletuksen merkitystä korostettiin, sillä ihanteellinen koti oli valoisa, puhdas ja
raittiin ilman kyllästämä. Puhtaan sisäilman merkitys oli Suomessa ollut tärkeä myös tuber-
kuloosin takia. Se oli pitkään yleisin yksittäinen kuolinsyy Suomessa ja terveellistä ilmaa pi-
dettiin yhtenä keuhkotaudin menestyksellisen hoidon edellytyksenä.68 Sisätiloja tuli tuulettaa
perusteellisesti ja säännöllisesti. Keuhkojen täyttäminen raittiilla ilmalla oli avain terveelliseen
elämään.69 Sotien jälkeisinä vuosikymmeninä valoisa ja puhdas koti saivat myös symbolista
merkitystä. Valkoisuus yhdistettiin uuden, puhtaan ja aidon Suomen rakentamiseen.70

Hygieeninen näkökulma kaupungin ilman saastumiseen käy ilmi lukuisista valituskir-
jelmistä. Perheenäitien mieliin iskostettu ajatus asunnon raittiin ilman varmistamisesta tuu-
lettamisen avulla kääntyi päälaelleen, kun ulkoa tuleva ilma raikastamisen sijasta huononsi

65  Hertzen 1946, 23. Kaupunkilaisen elämäntavan rappiollisuus oli laajemminkin esillä Suomessa sotien jälkeen.
Nuorison joutuminen hunningolle ja sosiaalinen ja moraalinen rappio nimenomaan kaupunkiympäristön aiheutta-
mana asetettiin vastakkain maaseutumaisen idyllin kanssa. Maaseudun puhtauden romantisoinnin perinteet olivat
etenkin vuosisadan vaihteen taiteissa. Ks. esim. Kolbe 2005 ja Korkiakangas 2005.
66  Saarikangas 2002, 53–58.
67  Asuntojentarkastajan vuosikertomus 1948, Thl 9.3.1949, 290§.
68  Jauho 2007, 120; Forsius 2004, elektroninen aineisto.
69  Ilmansaastumisen… 1956, Tehostaja 2/1956, 95.
70  Saarikangas 2002, 109.
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sisäilman laatua. Kun sisään virtaavaa ulkoilmaa pilasi lähistöllä savuttava piippu, oli tarjolla
kaksi huonoa vaihtoehtoa: tunkkainen, tuulettamaton, tai ulkoilman savujen ja noen sotke-
ma sisäilma. Kaupunkilaiset valittivat lähistöllä savuavien piippujen ja roskanpolttouunien
savusta ja hajusta, joka tunkeutui asuntoihin ja esti tuulettamisen. Raittiin ilman tarve korostui
siinä määrin, että tuuletusmahdollisuuden puutetta pidettiin perusteltuna syynä varsinaiselle
terveyshaitallekin. Kesäöisin suomalainen halusi myös nukkua ikkunat auki ja tämä arkinen
oikeus kuului helsinkiläisten mielestä myös kaupunkiasumiseen.71

Teknillinen hygienia oli insinöörien vastaus hygieenisiin kysymyksiin. Tuuletuksen ja
saastuneen ulkoilman epäkohtaa käsiteltiin myös insinöörikunnan parissa. Teknillisessä Ai-
kakauslehdessä kehotettiin välttämään ikkunatuuletusta kaupungeissa ulkoilman likaisuuden
ja epäterveellisyyden takia.72 Hurjimmissa visioissa povattiin jopa, että suurkaupungin ilman
pölyn ja tomun takia tultaisiin tulevaisuudessa johtamaan kaukoputkistojen avulla raikasta
maaseutu- ja vuoristoilmaa asutuskeskuksiin.73

Ilmansaasteet, erityisesti nokinen savu, haittasivat myös hygieenisen ihanteen mukaisen
puhtauden ylläpitoa. Asuntojen valkoiset pinnat muuttuivat nopeasti mustiksi ja noki likasi
rakennuksia.74 Kun ilmansaasteet yhdistettiin terveysnäkökulmaan, muodostivat näkyvä lika,
kaupunki-ilmeen pölyisyys ja ympäristön nokeentuminen hygieenisen kosketuspinnan kau-
punkilaisten hyvinvointiin. Hygieenisen ja mahdollisesti terveydellisen haitan lisäksi kyse oli
siisteydestä ja viihtyvyydestä – ilmansaasteet merkitsivät epämukavuutta ja epäesteettisyyttä.

3.1.4 Viihtyvyys ja esteettisyys

Stadens stim och stadens stök
åstadkommer mycken rök.
Därur undfår vi vår kvot
utav smuts och sot.

Minns nån vår reklamtirad
Om en ”Nordens vita stad”?
Det är inte så apart
Att ens stad är svart.

Jan75

71  Thl 3.4.1957, 253§, liite 1; Hbl 20.4.1958, mielipide, Nimim. Y.X.
72  Gabrielsson 1962, 433, TA 12–13/1962.
73  Krank, T. 1956, 60, Tehostaja 2/1956.
74  Thl 7.9.1960, esityslista khyg asia nro 1; Thl 3.4.1957, 253§, liite 1; LS 19.10.1956.
75  Hbl 19.4.1958, 6.
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Kaupunkilaiset havaitsivat Helsingissä ilman epäpuhtauksia ensisijaisesti aistinvaraisesti.
Vaikka ilmansaasteet eivät olisikaan aiheuttaneet terveyshaittoja, olivat ”hajut, käryt, näkyvä
tomuisuus, pölyisyys ja yleensä likaisuus [sellainen] epämiellyttävyystekijä”, joka piti ottaa
huomioon.76 Hajut tuntuivat ilkeiltä nenässä, mutta olivat usein tilapäisiä ja vaarattomia. Li-
säksi hajuihin ihminen tottui nopeasti, minkä takia niitä ei pidetty kovin vakavina ongelmi-
na.77 Pysyvämpi merkki ilmansaastumisesta oli puolestaan näkyvää. Tuhansista savupiipuista
tupruava savu oli milloin harmaampaa, milloin mustempaa. Epätäydellisen palamisen seu-
rauksena syntyvä musta savu johtui ilmaan lentävistä pienistä hiilihiukkasista. Juuri noki yh-
dessä erilaisten pölyjen kanssa muodosti kaupunkilaisille näkyvät ilman epäpuhtaudet. Ilmasta
laskeutuva noki kerääntyi ikkunalaudoille, mustasi vastasataneen lumen ja tarttui kaupungin
lukemattomiin pintoihin.78

Helsinkiä nimitettiin ylpeänä ”Pohjolan valkeaksi kaupungiksi” ja samalla se oli nostet-
tu kaupungin mainoslauseeksi. Sitä symboloi Senaatintorin laidalla kohonnut valkoinen Tuo-
miokirkko. Nimityksen oikeutusta alettiin epäillä, kun kaupunkikuva näytti lähinnä tasaisen
harmaalta. Rakennusten ulkopinnat likaantuivat eikä pölyn mustaama Helsinki enää ansainnut
tätä ylevää nimitystä.79

Ilman likaantuminen oli esteettinen ja viihtyvyyteen vaikuttava haitta. Maailman terve-
ysjärjestö oli määritellyt terveyden sisältämään kehollisen, sielullisen ja sosiaalisen hyvin-
voinnin, minkä johdosta myös viihtyvyyttä alentavat haitat oli ymmärrettävä vakavina ter-
veyshaittoina.80 Tämä painotus jäi käytännössä korulausekkeeksi. Viihtyvyyden aleneminen
ilmeni ensisijaisesti kiusallisena ja harmillisena, mutta kokonaisuutena vähäpätöisenä asiana.
Kuten myös vesien saastumisesta on osoitettu, ilman likaantuminen merkitsi naisten pyörit-
tämän arjen hankaluutta.81 ”Varsinkaan perheenäidit eivät kiitollisin mieli katsele pöydille ja
lattioille laskeutuvia pölymääriä sekä likaantuvia ikkunoita, puhumattakaan nopeasti likaan-
tuvista vaatteista ja paidankauluksista.”82 Siivoaminen ja puhtaanapito olivat pääsääntöisesti
naisten tehtäviä, minkä seurauksena ilmansaasteet kasvattivat etenkin naisten harteilla olevien
kotitöiden taakkaa.

Helsinkiläisillä sisäpihoilla kuivattiin vastapestyä pyykkiä, jonka nokeentuminen lähis-
töllä savuavan piipun takia koettiin erityisen kiusalliseksi.83 Valkoisen, raikkaan pyykin likaan-

76  Laamanen 1962, 13.
77  Noro & Niemioja 1963, 316.
78  Hbl 17.4.1958, mielipide, Nimim. En som hoppas på förbättring.
79  IS 18.10.1958, 3, pääkirj.; HS 2.7.1960, 11.
80  Ojala 1956, 44.
81  Laakkonen 2001, 199–209; Moore 2007. Siisteys ja hygieenisyys liitettiin monella alalla, esimerkiksi kaupas-
sa, vuosisadan alusta lähtien erityisesti naisten rooliin. Ks. Hentilä 1999, 121–122.
82  Jormalainen 1956, 89.
83  Thl 20.9.1950, 1079§, liite 1.
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tuminen jo ennen käyttöönottoa visualisoi ilman epäpuhtaudet arjen harmina. Puhtaat, valkeat
lakanat olivat kunnollisen emännän ylpeys. Kiusallisuus ei ollut dramaattista, mutta jatkuvasti
epämiellyttävää ja tyytymättömyyttä aiheuttavaa. Ilmaongelmien hierarkiassa viihtyvyyste-
kijät eivät olleet korkealla. Terveydelle vaaralliset päästöt täytyi hoitaa kiireellisesti, kun taas
viihtyvyyttä alentavia haittoja, joissa kyse on vain ihmisten sietokyvyn koettelemisesta, täytyi
lähestyä talouden ehdoilla.84 Julkisessa puheessa kaupungin tehtävät arvotettiin asteikolla, jos-
sa korkeimmalla sijalla oli kaupunkilaisten terveyden vaaliminen, sikäli kun se oli yksiselit-
teistä, sen sijaan hegemoninen talousdiskurssi ohitti viihtyvyyden vaatimukset. Taloudellisen
kasvun vuoksi tuli sietää pientä harmiakin. Vastauksena varavoimalaitoksen sijoituspaikasta
käytyyn kiistaan todettiin sähkölaitokselta: ”Kaupunki on sittenkin ensisijaisesti erilaisten ta-
loudellisten, yhteiskunnallisten ja sivistyksellisten palvelusten keskus ja vasta toissijaisesti
esteettinen elämys.”85

Savun ja kivihiilipölyn mustaamaa ympäristöä pidettiin rumana ja kaupunkilaisten virkis-
tysmahdollisuuksien kannalta arveluttavana. Mustuneet rakennukset eivät vastanneet viihtyi-
sän kaupungin ihannetta.86 Viihtyisän kaupunkiympäristön kannalta viheralueet ja kaupunkien
kasvillisuus olivat merkittävä tekijä. Viihtyisyyden aleneminen konkretisoitui, kun viheralueet
näkyvästi näivettyivät ilmansaasteiden keskellä.

3.1.5 Uhka luonnolle

Ilmansaasteiden ihmisille aiheuttamien terveyshaittojen todentaminen oli vaikeaa, mutta vi-
suaaliset havainnot ympäröivästä, elollisesta luonnosta, mahdollistivat saasteiden käsittelyn
luonnonarvoja korostavasta näkökulmasta. Kasvitieteilijät tunsivat kasvillisuuden ja ilman-
saasteiden kahtalaisen suhteen jo pitkälti 1800-luvulla. Vihreät kasvit sitoivat ilman pölyä ja
muita epäpuhtauksia raikastaen likaantunutta ilmaa ja toisaalta ilman epäpuhtaudet vaurioitti-
vat kasveja ja estivät näin niiden kasvua. Kasvillisuuden merkitys ihmisen fyysiselle ja psyyk-
kiselle terveydelle näkyi ns. metsähygieenisenä liikkeenä, jonka perusteesi oli metsien myön-
teinen vaikutus hygieenisiin oloihin. Sen mukaan metsästä puuttuivat kaikki kaupunki-ilman
turmiolliset kaasut, höyryt ja tomut.87 Metsäympäristö kohensi hygieenisiä olosuhteita etenkin
suodattamalla ilmassa esiintyviä epäpuhtauksia ja siten raikastamalla ilmaa.88

Kaupunkiympäristössä korostui vehreiden puistojen ja ulkoilmaelämän merkitys kau-
punkilaisten terveyteen ja hyvinvointiin. Maunu Häyrynen on osoittanut hygieniadiskurssin

84  Ojala 1956, 44.
85  Shl vuosikertomus 1963, 4-5.
86  Kvsto 9.2.1949, 96§.
87  P.W.H 1891, 20.
88  P.W. H. 1891; Lassila 1930, 369–372; Mikkeli 2006.
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vaikuttaneen merkittävästi Helsingin kaupunkipuistojen rakentamisen taustalla.89 Varakkaat
kaupunkilaiset vetäytyivät maaseutuasuntojen vehreyteen ja tyylikkäät kaupunkipuistot olivat
olleet jo pitkään eliitin kohtaamispaikkoja.  Hygienistien mukaan myös työläisten tuli päästä
nauttimaan puistojen virkistävästä ja tervehdyttävästä vaikutuksesta kivikaupungissa.90 Monet
kaupunkilaiset eivät voineet nauttia maaseudun raittiista ilmasta, joten raitis ilma piti saada
mahdollisuuksien mukaan kaupunkiin. Puistot olivat ”sosiaalista vihreää”91, jotka passiivisesti
tuulettivat kaupunkirakennetta.92 Sotien jälkeen viheralueiden merkitystä korostettiin sekä ter-
veydelliseltä, kaupunkisuunnittelulliselta että sosiaaliselta kannalta. Ne olivat kaupungin keuh-
kot, jotka sekä virkistivät että terveyttivät kaupunkilaisia.93 Kaupunkialueiden ”tukehtuminen”
tuli estää kasvillisuuden avulla ja kaupungin katujen myrkkyjen suodattamiseen vaadittiin ko-
konaisia puistovyöhykkeitä yksittäisten puurivistöjen sijaan. Mm. akateemikko Alvar Aalto
suomi kaavoituspolitiikkaa, joka ei riittävästi ottanut luonnon merkitystä huomioon kaupun-
gissa. Hän piti monin paikoin vallitsevaa puumäärää perhettä kohti täysin riittämättömänä.94

Helsingissä ilman vaikutuksia kasvillisuuteen tutkittiin epäsäännöllisesti 1800-luvun
puolivälistä alkaen. Kasvitieteilijöiden selvät havainnot ilmansaasteiden kielteisistä vaikutuk-
sista kaupungin kasvillisuuteen eivät kuitenkaan saaneet laajempaa julkisuutta, vaan tulokset
jäivät tutkimusmaailman sisäisiksi saavutuksiksi. Kaupunkilaiset kiinnittivät huomiota yk-
sittäisten saastelähteiden ympäristössä havaittuihin puustovaurioihin ja huolestuivat kaupun-
gin viheralueiden kohtalosta. Erityisen herkkiä ilmansaasteille olivat havupuut. Lehtipuiden
lehdet uusiutuivat vuosittain, mutta ikivihreät neulaset altistuivat saasteille vuoden ympäri.
Kaupunkiympäristössä puut joutuivat kovalle koetukselle, kun niitä kolhittiin, tärveltiin ilki-
valtaisesti ja niiden juuria tallattiin. Pahimman uhkan muodostivat kuitenkin ilmansaasteet,
”nokinen ilmasto”.95 Kaasujen suorien myrkytysvaikutusten lisäksi myös kasveille laskeutuva
pöly vaikeutti yhteyttämistä, koska kasveille osuvan auringon säteily vähentyi ja tukki kasvien
huokosia.96

Arabian tehtaiden savupiipusta tupruavan ”mustan surman” julistettiin tuhonneen kaikki
männyt ja vaurioittaneen jo muitakin puita.97 Herttoniemen kartanon puistoa ja sen arvokkaita
jalopuita sanottiin Suomen hienoimmaksi historialliseksi puistoksi Viipurin menetetyn Monre-
pos-puiston jälkeen. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan puiston pelättiin kuitenkin ”kuolevan

89  Häyrynen 1994, 210–211.
90  Åström 1956, 214–215; Clark & Hietala 2006, 177.
91  Rautavaara 1956, 3.
92  Häyrynen 2001, 38.
93  Törmä 1958, 213; Ilmansaastumisen… , Tehostaja 2/1956, 95.
94  Rautavaara 1956, 2; Erkamo 1950, 57; HS 27.10.1960; He-Le 24.7.1959.
95  He-Le 17.7.1959.
96  Jormalainen 1956, 89.
97  Helsinkiläinen 17.6.1961, 4.
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pystyyn” lähistölle keskittyneen teollisuuden takia.98 Kitkerää savua leijui puiston läheisyy-
dessä sijaitsevasta kattohuopatehtaasta sekä Herttoniemen öljynjalostamosta. Myös Herttonie-
men kaatopaikalla tapahtuva päivittäinen jäteöljyjen poltto herätti huolen luonnon puolesta.
Kaatopaikalta nousi kimröökinmusta99 savu, ja sen ”karsta peittoaa viheriöitsevän metsän ja
talot”.100 Oli selvää, että luontokin kärsii samoista katkuista, jotka saivat ihmiset köhimään.

Helsingin esikaupunkialueiden rakentaminen oli kiivasta sotienjälkeisinä vuosikymme-
ninä. Uusia lähiöitä, joiden rakentamisessa pyrittiin toteuttamaan kaupunkisuunnittelun uusia
kansainvälisiä virtauksia, syntyi kaupungin pohjois- ja itäosiin lukuisia. Näiden alueiden yhte-
nä erityispiirteenä pidettiin kantakaupunkia suurempaa luonnonläheisyyttä, monipuolisempia
virkistys- ja luontoalueita ja sen myötä myös parempaa ilmanlaatua.101 Pian kuitenkin kiinni-
tettiin julkisuudessa huomiota näidenkin alueiden kärsimiin ilmansaastehaittoihin. Esikaupun-
kien valttikortti, puhdas luonto, uhkasi tärveltyä.102 Myös kaupungin kiinteistövirasto oli kiin-
nittänyt huomiota savukaasujen aiheuttamiin puustovaurioihin ja ne olivat yhtenä pontimena,
kun Helsingin kaupungin ilmanlaatu päätettiin ensimmäisen kerran tutkia.103

Viherkeskustelussa oli havaittavissa monia eri näkökulmia ja painopisteitä. Viheraluei-
den hygieenistä, sosiaalista ja virkistyksellistä arvoa korostettiin kaikkina aikoina, mutta uh-
kakuvat muuttuivat 1960-luvun aikana. Autoistumista edeltävänä aikana keskustelussa mureh-
dittiin kasvillisuuden näivettymistä saasteiden myötä. Kaupungin vihreyttä uhkasi laadullinen
heikennys. Savuavien pistelähteiden aiheuttamat tuhot heikensivät paikallisia viherarvoja. Vi-
heraluekeskustelu ponnahti uudestaan julkisuuteen 1960-luvun lopulla, kun autot nakersivat
kaupungin vihreyttä. Liikenteen pakokaasut näivettivät kasvillisuutta, mutta vielä suurempana
ongelmana oli etenkin keskustan viheralueiden pilkkominen ja pienentäminen autoja varten
rakennettavien väylien ja pysäköintipaikkojen vuoksi. Autoistuminen uhkasi kaupunkivihreää
ennen kaikkea määrällisesti.

3.1.6 Teknis-taloudellinen rasite

Kaikki edellä mainitut ilmansaasteiden tarkastelutavat oli mahdollista kytkeä talouteen. Il-
mansaasteiden ja talouden välillä vallitsi kolmenkertainen yhteys: Ilmansaasteet aiheuttivat
konkreettisia materiaalivaurioita, kuten syöpymistä, ilmansaasteista aiheutuvien haittojen vä-
hentäminen oli kallista ja kolmanneksi, ilmansaasteiden syntyminen oli usein merkki epäta-
loudellisesta polttoprosessista, jossa osa polttoaineen energiapotentiaalista haaskattiin. Poltto-

98  LS 29.3.1957.
99  Kimrööki on yksi hiili- ja nokimustan nimitys, siniharmaa mustan sävy.
100  He-Le 31.7.1959.
101  Herranen 1997a, 124–125; ks. myös esim. Helsinkiläinen 3/1962, 2.
102  Hbl 20.4.1958, mielipide, Nimim. Y.X.; LS 20.4.1956.
103  Thl 4.6.1958, 461§, liite 1; SS 15.10.1958.
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aineen tehokas hyödyntäminen oli kansantaloudellisesti tärkeää, sillä pääasiassa ulkomaisten,
fossiilisten polttoaineiden käyttö kulutti kansantalouden niukkoja valuuttavarantoja. Sotien
jälkeisessä Suomessa ilmansaasteisiin suhtauduttiin usein teknis-taloudellisena ongelmana.
Taloudellinen näkökulma korostui etenkin tekniikan alan kirjoituksissa, mutta siihen viitattiin
myös laajasti muissakin yhteyksissä.

Erilaiset ilmansaasteet reagoivat rakennetun ympäristön materiaalien kanssa sekä va-
hingoittivat elollista luontoa. Varsinkin puustovaurioiden havaitseminen oli helppoa ja talou-
delliset vaikutukset ymmärrettäviä. Pahimpana esimerkkinä Suomessa pidettiin Harjavallan
rikkisuperfosfaattitehdasta, jonka ympärillä ei kolmen kilometrin säteellä kasvanut mitään.104

Kaupunkipuuston heikentyminen ja tuhoutuminen oli viihtyvyyshaitan lisäksi taloudellinen
tappio. Kaupungille näivettyvä puusto merkitsi virkistysarvojen menetyksen lisäksi lisääntyviä
kustannuksia.105 Myös muunlaiset kulttuurisesti merkittävät kohteet vaurioituivat ilmansaas-
teiden takia. Vaikka samankaltaista patsaiden rapautumista kuin Keski-Euroopassa ei Helsin-
gissä ollutkaan havaittavissa, jouduttiin esimerkiksi Tähtitorninvuoren puistosta poistamaan
Wäinö Aaltosen marmoriveistos Kahlaava nainen osittain ilmansaasteiden takia.106

Ilmansaasteiden materiaalivaurioista oli runsaasti tietoa ja niiden aiheuttamien taloudel-
listen tappioiden arvioiminen oli helpoin tapa konkretisoida ilmansaasteiden kielteisiä yhteis-
kunnallisia seurauksia. Pintojen likaantumisen lisäksi metalliosat, kuten katot, syöksytorvet
tai kaiteet ruostuivat ja syöpyivät. Esimerkiksi pellin galvanointi pilaantui saastuneessa ilmas-
sa kaksi kertaa nopeammin kuin puhtaassa kaupunki-ilmassa. Happamat päästöt heikensivät
myös rakennusten rappausta.107 Kansainvälisistä julkaisuista saatiin Suomeenkin hätkähdyttä-
viä tietoja laskelmista, joiden mukaan esimerkiksi Yhdysvalloissa pelkästään Los Angelesissa
saastuneen ilman aiheuttamat viljatuhot olivat noin kolme miljoonaa dollaria vuosittain. Ko-
konaisuudessaan Yhdysvalloissa aineellisten vahinkojen laskettiin 1950-luvulla olevan kym-
menen dollaria jokaista maan asukasta kohden vuosittain.108 Kymmenen vuotta myöhemmin
todettiin Yhdysvaltojen maksavan vuosittain kasvillisuuden ja materiaalien turmeltumisesta ja
puhtaanapidosta jo, lähteestä riippuen 7,5–11 miljardia dollaria.109 Suomessa ilmansaastumi-
sen kustannuksista tehtiin arvioita vasta myöhemmin. Arviot vuosittaisista korroosiovaurioi-
den kustannuksista Suomessa vaihtelivat vuonna 1967 arvioidusta 150 miljoonasta markasta

104  HS 15.5.1954; Noro 1959a, 31. Työterveyslaitoksen johtaja Noro ei suoraan nimeä kirjoituksessaan Harjava-
ltaa, mutta oletettavasti sen ”kuumaisema” oli tunnetuin ilmansaasteiden aiheuttama ympäristökatastro   Suomes-
sa tuolloin, vrt. Karhu 2006, 34.
105  Klk 31.3.1958, 670§, esityslistan asia nro 14; Ulkoilman saastumistutkimus Helsingissä 1959, 31–32; Hbl
4.1.1959.
106  Häyrynen 2001, 26.
107  Jormalainen 1956, 89.
108  J.G. 1959, 414.
109  SS 30.1.1968, Arvo Laamanen; ISMET tiedotuksia nro 2 (1968).
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aina joitakin vuosia myöhemmin esitettyyn 500 miljoonaan markkaan.110

Ilmansaasteiden materiaali- ja kasvillisuusvauriot merkitsivät yksiselitteisesti kasvavia
kustannuksia yhteiskunnalle. Lisäksi mahdolliset terveyshaitat olivat todellinen uhka ja kus-
tannustekijä, vaikka terveydenhuollon lisämenoja ei juuri korostettukaan. Toisaalta ilman epä-
puhtauksien haittojen ehkäisy vaati yrityksiltä usein investointeja. Taloudellinen näkökulma
oli vahvasti mukana ilmansuojelua koskevassa keskustelussa. Niinpä ”mielekkään ilmansuo-
jelutyön tavoitteena [oli] ensisijaisesti ehkäistä ilman likaantumista niin paljon kuin se on
taloudellis-teknisesti mahdollista.”111 Jos savukaasujen puhdistuksesta ei saatu talteen mitään
arvokasta ainetta, ei savunpuhdistus ollut suoranaisesti taloudellisesti kannattavaa. Taloudel-
lisen motiivin puuttuessa näihin päästöihin kiinnitettiin huomiota vasta myöhemmin. Torjun-
tatoimenpiteet tuntuivat jäävän lupauksiksi, jotka toteutettiin vasta uudisrakentamisen yhtey-
dessä, mikäli tarpeeksi huokeita vaihtoehtoja oli tarjolla. Jos talteenotettu aine voitiin suoraan
hyödyntää tai suodattimien avulla voitiin vähentää esimerkiksi laitteistojen tukkeutumista,
haittojen vähentäminen tuli yritykselle kannattavaksi.112 Puhdistukseen tehtävien investointien
yhteydessä tuli aina tarkastella saavutettavaa hyötyä suhteessa aiheutuneisiin kustannuksiin.
Tavoitteena oli löytää kohtuullisten kustannusten ja niihin suhteutettuna mahdollisimman hy-
vän ilmanlaadun tasapaino, jota haettiin taloustieteellisestä ajattelusta. (vrt. kuva seuraavalla
sivulla) Koska yhtälön olettamaa tietoa esimerkiksi viihtyisyyden alenemisen tai terveysriskin
kustannuksista ei ollut saatavilla, jäi tämä puoli täysin marginaaliin ja suojelun kustannukset
hallitsivat keskustelua. Koska täysin puhdasta ilmaa ei kaupungissa voinut vaatia ja olettaa,
tuli myös sen suhteen pohtia, minkälaisia haittoja saattoi kaupunkilaisen näkökulmasta vielä
pitää kohtuullisina.113

110  ISMET 3/1967, 2§; KM 1973:6, 40.
111  Laamanen & Noro 1967b, 20.
112  Vuorelainen 1956, 221; Mäkilä 1956, 215, 220; Jormalainen 1956, 90; Khs 23.9.1966, 2506§, liite 4, raken-
nushygieenikon lausunto.
113  Ks. esim. Thl 15.6.1955, 403§; Thl 26.2.1958, 152§.
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Ilmansuojelun kustannukset olivat vaikea aihe. Vaikka kukaan ei kiistänyt ilmansuojelun tar-
vetta ja hyödyllisyyttä sinänsä, maksuhalukkuutta ei kukaan julistanut. Lisäksi ilmansuojelu
kilpaili samoista niukoista resursseista muiden kohteiden kanssa. Arvo Laamanen totesi 1967:
”On ilmeistä, ettei Helsingissä ilma ole ensisijalla, kun ihmisen suojeluun liittyvät ongelmat
asetetaan tärkeysjärjestykseen.”114 Niukkuuden jaossa akuutit ongelmat hoidettiin ensin ja
mahdollisille tuleville ongelmille ei riittänyt rahaa. Ennaltaehkäisevä ilmansuojelu jäi toissi-
jaiseksi, vaikka sen edullisuus verrattuna jo toteutuneiden haittojen korjaamiseen tuotiin usein
esiin. Mitä saastuneemmaksi ilma päästettäisiin, sen kalliimmaksi sen puhdistaminen tulisi
myöhemmin.115 Ilmansuojelun kustannuksia saattoi olla vaikea perustella päättäjille riittävän
painokkaasti, mutta myös ilmansuojelun hyötyjen konkretisoiminen oli hankalaa, ainakaan
asiallisesti ja tieteellisesti perustellusti.

Kolmas taloudellinen näkökulma ilmansaasteisiin liittyi polttoaineiden tehokkaaseen
käyttöön. Huonosti säädetty polttoprosessi aiheutti tarpeettomasti päästöjä ilmaan ja samalla
savukaasujen mukana hävisi arvokasta energiaa. Oli kaikkien osapuolien etujen mukaista, ettei
rahaa ”haihtunut savuna ilmaan”.116 Erään arvion mukaan Suomessa asuntojen lämmityksessä
jopa lähes kolmannes summasta, lähes 100 miljoonaa markkaa, hukattiin lämpöhäviönä ja
väärien säätöjen seurauksena.117 Polttoprosessin optimointi palamisilman säätämisellä, lento-
tuhkan palautus tulipesään polttoainehäviöiden minimoimiseksi ja savukaasujen mukana huk-
kaan menevän lämpöenergian talteenotto olivat insinöörien ratkaisuja tehokkuuden lisäämi-

114  Laamanen & Noro 1967b, 20.
115  Laamanen & Noro 1967b, 20; Thl 19.10.1966, 853§, liite 1; Thl/vaj 20.2.1979, 84§, liite 1.
116  Helsinkiläinen 15/1965.
117  Helsinkiläinen 15/1965.

Työterveyslaitoksen julkaisussa esitetty kaavio saastumisen taloudellisesta vähentämisestä.
(Laamanen & Noro 1967b, 21.)
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Savukaasun koostumusta mittaavan laitteen mainos. (Teknillinen Aikakauslehti
19/1951, XVII.)
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seksi.118 Taloudellinen ajattelu mahdollisti ilmansuojelun ratkaisut, jotka kaikkien osapuolien
oli helppo hyväksyä. Jos savutus väheni ja samalla saatiin säästettyä polttoainetta, hyötyi-
vät kaikki. Jos paikallisen päästölähteen savuhaittoja voitiin riittävästi vähentää pelkästään
polttolaitteistojen säädöillä, ei ongelma politisoitunut kiistaksi asti, vaan yhteistyöllä päästiin
kaikkia tyydyttävään ratkaisuun.119

Ilmansaasteiden taloudellinen näkökulma hallitsi sotienjälkeisessä Helsingissä keskus-
telua, sillä yleisen käsityksen mukaan Helsingin ilma ei aiheuttanut ainakaan vielä tervey-
dellistä uhkaa kaupunkilaisille. Niin kauan kuin terveyshaittaa tai taloudellisia seurauksia ei
ollut osoitettu, ei Suomessa ollut syytä vähentää ”ilman käyttöä jätteen hylkypaikkana, koska
tämä nostaisi tarpeettomasti kustannuksia”.120 Taloudellisen ajattelun ensisijaisuus sopi yhteen
kansakunnan sodanjälkeisten tavoitteiden kanssa. Kansantalouden tilan vakauttaminen ja vah-
vistaminen, jälleenrakennus ja elintason nostaminen kohti länsieurooppalaisia standardeja oli-
vat sodasta selvinneen Suomen suuri projekti.121 Taloudellisten näkökohtien nostaminen esiin
myös ilman epäpuhtauksien yhteydessä nojasi tähän yhteiseen tavoitteeseen. Taloudellisuutta
korostavat argumentit löysivät vahvan kaikupohjan myös ilmakysymyksessä.

Ilmansuojelukeskustelussa oli vakuuttavampaa vedota kustannussäästöihin kuin esimer-
kiksi viihtyvyyden parantamiseen. Rahallinen arvo oli helpompi konkretisoida kuin viihtyisän
ja vehreän ympäristön arvo, joka säilyi enemmän marginaalisena, tavallisen kaupunkilaisen
näkökulmana. Asiantuntijoiden ja virkamiesten katsannossa taloudellinen näkökulma koros-
tui, vaikka puheen tasolla viihtyisyydenkin arvo tunnustettiin. Taloudelliset mittarit koettiin
myös objektiivisemmiksi kuin tuntemuksiin perustuvat, epämukavuutta ja viihtyisyyttä kos-
kevat lausunnot. Taloudellisen kasvuideologian läpitunkemana aikana ilmansaasteet näyttäy-
tyivät välttämättömänä pahana, jonka avulla yhteistä hyvää oli mahdollista jakaa kaikille suo-
malaisille. Ilmansaasteet olivat elintason hinta.

3.1.7 Elintason hinta

Ilmansaasteet syntyivät pääasiallisesti joko teollisen tuotannon yhteydessä tai kaupungin perusinfrastruktuu-
rin hoitamisessa. Niukkojen budjettien kanssa kamppailleeseen kaupunkiin janottiin tuottavaa liiketoimin-
taa verokertymän kohentamiseksi ja työpaikkojen varmistamiseksi kaupunkilaisille. Energia- ja jätehuolto
olivat puolestaan toimivan kaupungin perusedellytyksiä. Niinpä erityisesti teknisesti virittyneissä kirjoituk-
sissa todettiin jo varhain, että ilman epäpuhtaudet ovat tekniikan kehityksen ikäviä sivutuotteita.122

118  Vuorelainen 1956, 221, TA 9/1956; Immonen 1952, 201, TA 9/1952; Jåfs 1956, 227, TA 9/1956; ks. myös
Rantama 1955.
119  Ks. esim. Thl 12.2.1969, 175§.
120  HS 29.2.1963.
121  Karisto ym. 1998, 57–62.
122  Hilska & Makkonen 1953, 469.
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Kaupunkilaiset pääsivät nauttimaan elintason kasvusta ja tekniikan kehittymisen tuomis-
ta arjen mukavuuksista, mutta ne eivät syntyneet ilman uhrauksia toisaalla. Ilmansaasteet, ai-
van kuten vesienkin saastuminen, oli seurausta koko yhteiskunnan mittakaavassa tapahtuvasta
elintason noususta ja ympäristöhaitat olivat se hinta, joka tästä oli maksettava. Ilmansaastumi-
nen oli hyvinvoinnin lieveilmiö.123 Kaupungissa elettiin muuta maata modernimmin ja sotien-
jälkeinen elintason nousukiito näkyi ensimmäisenä Helsingin kaltaisessa kaupungissa. Niinpä
jokaisen kaupunkilaisen tai kaupunkilaiseksi haluavan tuli tiedostaa, että suurkaupunkimainen
elämä oli kokonaisuus, jossa elintasoa ei saanut ilman kaupunkielämän varjopuolia. ”Kärsi,
kun kerran nautitkin” muistutti vanha sananparsi, kun kruununhakalaiset halusivat hyvät linja-
autoyhteydet ilman pakokaasuhaittoja.124

Teknillisen aikakauslehden pääkirjoituksessa muistutettiin siitä, että ihminen tottues-
saan hyvinvointiin alkaa pitää sitä itsestäänselvyytenä ja unohtaa ne haitat, joita väistämättä
hyvinvoinnin lisääntymiseen liittyy. Ympäristöhaittojen aiheutumista ei tulisi typistää yhteen
syntipukkiin, vaan ne tulisi ymmärtää elintason hintana. Loppuhuomautuksena kirjoituksessa
esitetään hyvin harvinainen ajatus siitä, että ”olemme ehkä saaneet jotain hyvää liian halvalla
ja nämä ovat jälkilaskuja”.125 Vaikka kirjoituksen pohdinta liittyi pääasiallisesti tuolloin erit-
täin ajankohtaiseen vesiensuojeluun, jossa vuosikymmenten saastuttamisen jälkeen vesistöjen
huonoon kuntoon oli reagoitu lainsäädännön uudistuksilla, samaa elintason hintaa maksettiin
Helsingissä myös ilmansaasteina.126

Satamalautakunnan vastaus hakaniemeläisten valitukseen hiekkapölystä tiivistää osuvas-
ti virkamieskunnan näkemyksen ilmansaasteista osana kaupungin arkea:

”Kaikissa suurissa kaupungeissa niin meilläkin kuin muuallakin esiintyy tekijöitä, jotka
tavalla tai toisella häiritsevät asukkaiden rauhaa. Useimmat teollisuuslaitokset, satamat
ja nykyaikainen liikenne aiheuttavat lähiympäristölleen haittaa, mutta kun niiden tuo-
ma hyöty samoille asukkaille on monin verroin suurempi ja kun kaupunkielämän muut
mukavuudet on ostettava juuri näillä epämukavuuksilla, on niihin määrätyssä määrässä
alistuttava ja vain pyrittävä vähentämään niitä niin paljon kuin mahdollista, milloin ne
osoittautuvat kohtuuttoman suuriksi… ”127

Kaupunki tasapainoili kahden keskenään ristiriidassa olevan tavoitteen välissä: vilkkaan elin-
keinoelämän, materiaalisen hyvinvoinnin ja modernin elintason tavoite törmäsi ihanteellisen
elinympäristön ja kohtuuden rajoissa pysyvien haittojen vaatimuksen kanssa. Kysymys oli

123  Laamanen 1962, 13.
124  IS 17.2.1966, nimimerkki ”Pallen” pakina.
125  TA 19/1962, 600.
126  Samanlaisen havainnon ympäristöstä hyvinvointilupauksen maksajana esittää myös Konttinen 1996, 277.
127  Thl 30.5.1956, 403§, kaup. lääkärin esityslistan asia nro 12.
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ympäristöongelmien sietämisestä suhteessa modernisaatioon.128 Näiden tavoitteiden yhteenso-
vittaminen oli tehtävä, jossa oli vaikea miellyttää kaikkia, vaikka yllä mainitussa esimerkissä
peräänkuulutettiinkin kaupunkilaisilta nöyrää alistumista epäkohtiin. Helsingin ilmanlaadusta
tehtyjen valitusten perusteella eri osapuolien näkemykset ongelmasta erosivat usein toisistaan
ja kysymykset oikeudesta päästää savuja ilmaan ja oikeudesta puhtaaseen ilmaan politisoitu-
vat. Ilmaongelmien näkeminen elintason ja modernisaation hintana vahvisti teknis-rationaa-
lista suhtautumista ongelmaan. Ilmaongelmien taustalla olivat pitkälti modernin kaupunkilai-
suuden vaatimukset, joita ei kyseenalaistettu.

Ilmanlaadun ongelmat olivat toisaalta marginaalinen, mutta paikallisesti hyvin merkittä-
vä epäkohta, jonka hoitamiseksi ei ollut vakiintuneita toimintatapoja. Koko ilmansaastumisen
problematiikka oli vasta muotoutumassa ja eri toimijoiden näkemykset ongelman luonteesta
vaihtelivat melkoisesti toisistaan. Ilmakysymyksestä pelkästään puhuttiin lukuisilla eri ta-
voilla. Eri toimijoilla oli erilainen ymmärrys ilmansaasteiden laadusta, mikä heijastui niissä
erilaisissa puhetavoissa, joilla ilmansaasteista puhuttiin, vaatimuksissa, joita ilmanlaadun ko-
hentamiseksi esitettiin, tavoissa käsitellä ongelmaa sekä esitetyissä vaihtoehdoissa ilmansuo-
jelun keinoista. Kiistakysymysten ratkaisemiseen vaikuttavat olennaisesti kulloisenakin ajan-
hetkenä olemassa olevat yhteiskunnalliset rakenteet ja institutionalisoituneet käytännöt. Eri
tavat lähestyä ilmakysymystä määrittivät osaltaan sitä mahdollisuuksien kenttää, jolle erilaiset
ratkaisuvaihtoehdot sijoittuvat.

Seuraavaksi esitellään sitä hallinnollista järjestystä, jonka puitteissa Helsingissä ilmen-
neitä ilmanlaadun epäkohtia käsiteltiin. Tämän jälkeen tarkastellaan lähemmin niitä konkreet-
tisia ratkaisuvaihtoehtoja, joilla politisoituneisiin ilmanlaadun ongelmiin puututtiin.

3.2 Ilmakysymysten hallinto

Helsingissä ilmeni sotienjälkeisten vuosikymmenten aikana lukuisia ilman epäpuhtauksiin
liittyviä haittoja. Kun vallitseva asiaintila tai kehitys koettiin kielteiseksi, tavoiteltiin epäkoh-
tiin muutosta joko suoranaisilla vaatimuksilla tai vähintäänkin epäsuorasti ilmaisemalla huoli
laajemmalle yleisölle. Epäkohdat nostettiin julkisuuteen joko tuomalla ne kunnallisen hallinta-
koneiston käsiteltäväksi tai sanomalehtikirjoittelun kautta. Kosketuspinta kunnallishallintoon
syntyi joko yhteydenotolla viranomaisiin tai valtuuston työskentelyn kautta. Lukuisista läh-
teistä käy ilmi, että helsinkiläiset ottivat myös puhelimitse yhteyttä viranomaisiin sekä keskus-
telivat tarkastuskäynnillä olevien terveystarkastajien kanssa, mutta näistä keskusteluista ei ole
jäänyt tutkimuksen kannalta käyttökelpoista aineistoa.129

128  Vrt. Konttinen 1996, 277.
129  Thl 21.10.1970, 1324§, liite 2; Thl/vaj 16.10.1979, 552§, liite 1; Thl/vaj 16.12.1980, 719§, liitteet 1 ja 4.
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Ilmaongelmien vakiintumattomuus ilmeni epäselvyytenä siitä, kenelle savuhaittojen
valvonta- ja torjuntavastuu lankesi kaupungin hallinnossa sen jälkeen, kun vuoden 1908 jäl-
keen ei kaupungin savuntarkastajan virkaa enää uusittu. Asuntojentarkastaja yritti vuonna
1937 selvittää, kenen vastuulla tehtävä oli. Kaupunginhallitus ei suostunut terveydenhoito-
lautakunnan anomukseen siitä, että rakennustoimiston lämpöteknikko voisi selvitellä savu-
haittojen syitä.130 Sodan jälkeen yritettiin uudestaan sisäisesti selvitellä, kenen vastuulle ym-
päristön haittojen torjuminen kuului. Lopulta kaupunginlakimies tulkitsi tehtävän kuuluvan
terveydenhoitolautakunnalle.131

Ilmansuojeluun liittyviä tehtäviä valmisteli terveydenhoitovirasto ja päättävänä elime-
nä oli Helsingin kaupungin terveydenhoitolautakunta. Koska ilmansaasteisiin voitiin puut-
tua ensisijaisesti terveydenhoitolain perusteella, oli viranomaisille esitettyjä valituksia ilman
huonosta laadusta tutkittava terveydellisten haittojen näkökulmasta. Lautakunnan alaisuudes-
sa työskentelevä kaupunginlääkäri, myöhemmin kaupunginhygieenikko, esitteli tapaukset
lautakunnalle. Terveystarkastajat ja asuntojentarkastajat olivat viranomaispuolelta tärkeässä
asemassa valitusten käsittelyssä, sillä esitykset perustuivat yleensä pitkälti heidän tarkastus-
kertomustensa tietoihin. Ilmanlaadun ongelmien käsittely oli pitkälti terveydenhoitosektorin
vastuulla. Aiemmin mainittu asuntojentarkastajan osallistumisoikeus uusista teollisuuslaitok-
sista päättävän ryhmän työskentelyyn oli osoitus yrityksestä lähentää eri virastojen välistä
yhteistyötä ympäristöhaittojen ennaltaehkäisemiseksi. Siihen asti yksi virasto oli tehnyt si-
joituspäätöksiä, joiden aiheuttamien ongelmien ratkaiseminen vei resursseja toiselta virastol-
ta. Ilmakysymyksen vakiintumattomuus näyttäytyi hallinnollisten yksiköiden koordinaation
puutteena, jota asuntojentarkastajan uusi rooli pyrki korjaamaan.

Mikäli valitus oli yksityisen ihmisen tekemä ja aiheena hänen kotinsa ympäristöä saas-
tuttava toiminta, kuului tehtävä asunnontarkastuksen toimenkuvaan. Helsingissä oli asuntojen
tarkastukset aloitettu 1906 ja asuntojentarkastusvirasto perustettu kymmenen vuotta myöhem-
min. Vuoden 1927 terveydenhoitolain nojalla asuntojentarkastus oli pakollista kaupungeis-
sa, sillä terveydellisten epäkohtien nähtiin korostuvan nimenomaan kaupungistumisen nurji-
en puolien takia. Huonokuntoiset ja ahtaat asunnot olivat uhkana yleiselle hyvinvoinnille.132

Kaupunginlääkärin alaisuudessa työskenteli myös terveydenhoidonkatsastajia (myöhemmin
terveystarkastajat), jotka osallistuivat valitusten käsittelyyn. Mikäli ilmansaasteiden oletettiin
aiheuttavan haittaa työpaikoille, saattoi kaupunginlääkärin alaisuudessa toimiva ammattientar-
kastaja osallistua tapauksen lautakuntakäsittelyn valmisteluun.

Terveydenhoitolautakunnan tuli valvoa, ettei elinkeinoa harjoitettu niin, että se aiheutti
”haittaa tai muita terveydellisiä epäkohtia joko levittämällä tomua, savua, pahaa hajua, myr-

130  Thl vuosikertomus 1939, 7.
131  Thl 22.5.1946, 556§, liite 6.
132  Forss 1996, 33.
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kyllisiä kaasuja tai pahanhajuista vettä taikka aikaansaamalla kolinaa tai muuta sellaista”.133

Lautakunta saattoi puuttua asiaan vain todetun haitan poistamiseksi tai ennaltaehkäisemiseksi.
Pelkästään viihtyisyyden tärveltyminen ei ollut peruste puuttua savuihin, jos terveyshaittaa ei
voitu osoittaa. Naapureille jäi mahdollisuus turvautua naapuruussuhdelakiin, jolloin aloitteen-
teko käsittelyn käynnistämisestä kuului valittajalle.

Kaiken kaikkiaan kaupunki-ilmassa todetut ongelmat olivat pitkään marginaalisia. Mis-
sään vaiheessa ilmansaasteet eivät yksiselitteisesti hallinneet julkista keskustelua tai herät-
täneet kiivaita debatteja. Sodanjälkeisiä vuosia nimitetään jälleenrakennuksen ajaksi, jolloin
lukuisat muut yhteiskunnalliset ongelmat olivat paljon näkyvämmin esillä helsinkiläisten elä-
mässä. Näitä olivat mm. asuntopula, heikko työllisyys ja puutteet kaupungin perusinfrastruk-
tuureissa, kuten viemäröinnissä ja tieverkossa. Yksittäisen ihmisen kannalta jokin ympäristöä
saastuttava lähde saattoi kuitenkin olla hyvinkin merkityksellinen siitä huolimatta, että ilma-
ongelmat eivät olleet laajasti esillä.

Timo Myllyntauksen mukaan kevyimpänä reaktiona ympäristökysymyksiin voidaan pi-
tää spontaania reaktiota, kuten yksittäisen kaupunkilaisen kaupunginvaltuustolle osoittamaa
kirjettä, kun taas varsinainen vastarinta muotoutuu asukkaiden välisen yhteistyön kautta.134

Hänen mukaansa ympäristöliike edustaa organisoitunutta ja pitkäjänteistä työtä, johon liittyy
myös osallistujien välistä sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja liikkeen voimana olevia yhteisiä
symboleja. Helsingin ilmansuojelukysymyksen osalta pidän kirjelmää kaupungin viranomai-
sille jo suunnitelmallisuutta ja aktiivisuutta vaativana kannanottona, joka ei voine syntyä ko-
vin spontaanisti. Siinä vaiheessa, kun kynnys ottaa kirjallisesti yhteyttä virkavaltaan ylittyy,
asia on jo asukkaan mielestä erittäin vakava. Yhteydenotto on harkittu teko.135 Vähäpätöisenä
pidetyn epäkohdan takia ei tavallinen kaupunkilainen ”viitsi tarttua kynään”, kuten vuosaa-
relainen asukas totesi lämpökeskuksen noesta.136 Aineistoni perusteella pidän ensimmäisenä
spontaanina reaktiona ympäristössä havaittuihin epäkohtiin epävirallisissa yhteyksissä, rap-
pukäytävässä, leikkikentällä jne. tapahtuneita keskusteluja naapureiden, talonmiehen tai isän-
nöitsijän kanssa. Lisäksi savusta kärsivät naapurit ovat usein olleet suoraan yhteydessä haitan
aiheuttajaan. Viranomaisten puoleen käännyttiin vasta, kun suorat neuvottelut eivät tuottaneet
toivottua parannusta.137

Epäkohtien nostaminen esiin lehdistön kautta oli tulosten kannalta epävarmempaa kuin
suora yhteydenotto viranomaisiin. Lehti päätti, mitä julkaistaisiin ja viranomaisten ei ollut vel-
vollisuus tarttua lehdissä julkaistuihin valituksiin, toisin kuin suorien yhteydenottojen osalta.

133  Terveydenhoitosääntö 38§.
134  Myllyntaus 1994, 16.
135  Vrt. Haverinen 2006, 74–76.
136  Thl 29.1.1969, 115§, liite 2.
137  Esimerkiksi Yhdyspankista valitettiin Töölön sairaalan savuhaitoista ensin sairaalan hallinnolliselle johdolle,
ja vasta sen jälkeen terveydenhoitolautakuntaa. Thl 18.7.1962, 560§, liite 1.
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Lehtikirjoittelun tuloksellisuus oli sattumanvaraista eikä sillä välttämättä edes tavoiteltu vi-
ranomaisten suoraa puuttumista. Joskus harvoin myös lehdessä julkaistu kirjoitus ilmanlaadun
epäkohdasta aktivoi viranomaisia selvittämään tapausta. Vuosaarelaisen kivenmurskaamon
pölypäästöt tarkastettiin sen jälkeen, kun Helsingin Sanomien yleisönosastolla asiasta pur-
nattiin. Kirjoituksessa painotettu meluongelma osoittautui lautakunnan mielestä liioitelluksi,
mutta tarkastuskäyntien ja lähiseudun asukkaiden haastattelujen jälkeen pölyäminen määri-
teltiin haitalliseksi ja yrittäjä velvoitettiin korjaamaan tilanne.138 Myös Meilahden sairaalan
savuongelmat käsiteltiin terveyslautakunnassa ainakin osittain mediajulkisuuden takia.139

138  HS 7.10.1967; Tervv saap. kirjeiden diaari 1969, nro 37, Thl 29.1.1969, 115§.
139  HS 4.9.1965; Thl 15.12.1965, 984§, liite 1.

Terveydenhoitolautakun-
nalle lähetetty valituskir-
jelmä naapurin roskanpolt-
touunin aiheuttamasta hai-
tasta. (Thl/Vaj 23.6.1973,
2258§, liite 1)
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Kaupunkilaisten yhteydenottojen lisäksi kaupungin luottamushenkilöt sekä virkamiehet
nostivat esiin ilmanlaadun epäkohtia. Valtuustoaloitteiden ja ponsien taustalla oli joko val-
tuutetun tai valtuustoryhmän aktiivisuus tai kaupunkilaisten kontaktien kautta välitetty tieto
havaituista epäkohdista. Valtuutettujen tekemien aloitteiden taustalla saattoi olla aito huoli il-
manlaadusta ja kaupungin ympäristön tilasta ja motiivina parannuksen saaminen aikaan aloit-
teen kohteena olevaan epäkohtaan. Toisaalta valtuustoaloitteita saatettiin myös käyttää puolu-
een julkisuuskuvan kohentamisena ja poliittisten irtopisteiden kalasteluna.140 Vaikka aloitteen
motiivina ei olisikaan ollut suoranaisesti huoli ympäristön tilasta ja aito vaatimus tilanteen
korjaamisesta, kertoo aiheen merkityksestä jotain kuitenkin jo se, että ilmansuojeluteema näh-
dään julkisuuskuvan kiillottamisen kannalta hyvänä välineenä. Vaihtoehtoisia aiheita populis-
tisten aloitteiden tekemiseen olisi ollut tarjolla lukuisia. Kaupunginhallitus käsitteli valtuus-
toaloitteet saatuaan niistä lausunnot eri lautakunnilta ja esitti sitten joko jatkotoimenpiteitä
tai asian raukeamista. Vuosien 1945 ja 1960 välisenä aikana tehtiin kolme valtuustoaloitetta,
jotka koskivat pääkaupungin ilman saastumishaittoja. Sen lisäksi useat muut aloitteet liittyivät
niihin epäsuorasti, kuten esimerkiksi jätehuollon järjestämisen kautta.

Varsinaisten valitusten lisäksi ilmansuojelullinen näkökulma saattoi tulla esiin muun-
laisten asioiden käsittelyn yhteydessä. Koska terveysviranomaiset olivat vastuussa kaupun-
kilaisten ympäristön hyvästä terveydellisestä laadusta, saatettiin toiminnasta mahdollisesti
aiheutuvien ilmansaastehaittojen takia anomuksia hylätä tai vaatia lisäselvitys siitä, miten
haittojen syntyminen aiottiin ehkäistä. Niinpä ilmansuojelunäkökulma saattoi tulla esiin hy-
vin erilaisissa ja eri mittakaavan asioissa. Kaupunki-ilman laatua pohdittiin esimerkiksi lupa-
anomuksessa saada käyttää taloyhtiön parvekkeita tekstiilien tomuttamiseen kaupungin jär-
jestyssäännön vastaisesti tai jätteenpolttolaitoksen rakentamisessa.141 Sodanjälkeisinä vuosina
uusiin rakennushankkeisiin ei tarvittu lupaa terveydenhoitoviranomaisilta, vaan ne käsiteltiin
rakennustarkastusvirastossa, jolla oli mahdollisuus halutessaan pyytää terveydenhoitolauta-
kunnan lausunto.

Lähtökohtana saastuttavan laitoksen toiminnan päätymisessä viranomaiskäsittelyn kohteeksi
oli useimmiten kaupunkilaisen tai taloyhtiön tekemä kirjallinen valitus. Tyypillisesti kaupungin
viranomaisia lähestyttiin kirjelmällä, jossa kerrottiin lähistöllä sijaitsevan teollisuuslaitoksen tai
pienyrityksen aiheuttamasta savusta tai hajusta. Mitään selkeää ja vakiintunutta kanavaa valitusten
osoittamiselle ei ollut kehittynyt. Valituskirjelmiä lähetettiin terveysviranomaisten ohella maist-
raattiin, poliisilaitokselle tai kiinteistövirastoon. Joissakin tapauksissa eri viranomaissektorien
puoleltakaan ei tunnettu tarkkaan, mihin toimialaan savuttavasta piipusta tehty valitus kuului ja
kirjelmä kiersi useammalla hallintokunnalla, ennen kuin se otettiin käsittelyyn lautakunnassa.142

140  Vrt. Paavolainen 1989, 145.
141  Tomutusanomuksia käsiteltiin lukuisia kertoja 1950-luvun aikana, ks. esim. Thl 22.10.1952, 1183§.
142  Ks. esim. Thl 20.9.1950, 1079§.
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Kirjallisten valitusten aiheellisuutta, vakuuttavuutta ja epäkohdan vakavuutta pyrittiin
lisäämään keräämällä taloyhtiössä tai naapurustossa asukkaiden nimikirjoituksia. Myllypu-
rossa kivenmurskaamon pölyä ja melua vastusti 235 allekirjoittajaa143, Malmilla kivijauho-
tehdasta vastaan kerättiin 163 asukkaan nimet.144 Valituskirjeen kirjoittajien oli usein helppo
osoittaa ja nimetä haitan aiheuttaja, sillä tupruttava savupiippu oli useimmiten yksiselitteisesti
paikallistettavissa ja haittojen laatu havainnoitavissa. Kirjeissä nimettiin ongelma, kuvattiin
haittoja yksityiskohtaisesti ja korostettiin niiden kielteisiä seurauksia. Toisinaan haitan kärsijät
myös arvailivat savuttamisen syitä ja ehdottivat toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Toisi-
naan valituksen tekijöiden arvaukset haitan aiheuttajasta eivät pitäneet paikkaansa. Tällöin
terveysviranomaiset selvittelivät haitan aiheuttajaa salapoliisin tavoin. Esimerkiksi katajanok-
kalaisten asukkaiden valitettua Pauligin kahvipaahtimon liian matalasta savupiipusta, joka ai-
heutti hajuja, nokea ja tuhkaa, epäiltiin aluksi syylliseksi tehtaan lämminvesikattilaa ja siihen
yhdistettyä roskanpolttouunia. Asuntojentarkastajan havaintojen mukaan savupilven maahan
ja ikkunoiden väliin jättämä likakerros oli kuitenkin väriltään ruskeaa ja sen perusteella pe-
räisin kahvipapujen kuorista. Haitan lähteeksi pääteltiin paahtimen poistohormit rakennuksen
päädyssä.145

Kirjallisten valitusten lisäksi kaupunkilaiset ottivat puhelimitse yhteyttä terveysvirastoon,
mutta tällöin asia ei automaattisesti tullut lautakunnan käsiteltäväksi. Muutamasta kirjelmästä
kävi ilmi, että valittaja oli ensin ottanut yhteyttä virastoon puhelimitse, minkä jälkeen häntä
oli kehotettu lähettämään kirjallinen selvitys asian käsittelyn varmistamiseksi.146 Puhelimitse
tehtyjä valituksia ei suoranaisesti otettu käsittelyyn, mutta niiden perusteella voitiin korostaa
käsiteltävän ongelman saamaa laajaa huomiota ja siten vankistaa perusteluita esitetyille vaati-
muksille. Vaikka epäviralliset keskustelut kaupunkilaisten kanssa eivät johtaneetkaan suoraan
lautakuntakäsittelyyn, saivat kaupunkilaisten parissa työskennelleet katsastajat tietoja alueiden
ongelmista ja he saattoivat hyödyntää näitä oma-aloitteisissa ehdotuksissaan. Terveysviraston
työntekijät ja muidenkin sektoreiden viranomaiset pystyivät tuomaan lautakunnan käsittelyyn
myös omia esityksiä havaitsemistaan epäkohdista.

Ennen lautakuntakäsittelyä valituksen aiheellisuus varmistettiin ja tarkastajat jalkautui-
vat kaupunkiin tutkimaan tilannetta paikan päällä ja keskustelemaan eri osapuolien kanssa.
Tarkastajat hyödynsivät omakohtaisia havaintojaan tapausten taustojen selvittämiseksi. Esi-
merkiksi Vallilassa sijaitsevan tekohartsitehtaan (Mäkelänkatu 50) savusta tehdyn valituksen
yhteydessä todettiin asuntojentarkastajan kulkeneen jo vuosia päivittäin kotimatkallaan Mä-
kelänkatua pitkin ja tarkastelleen tilannetta jo pitkältä ajalta.147 Kaupunginlääkäri perusti val-

143  Thl 21.10.1970, 1337§, liite 2.
144  He-Le 14.10.1960.
145  Thl 17.12.1958, 1001§, liitteet 3 ja 4.
146  Ks. Thl 29.11.1972, 1987§.
147  Thl 20.9.1950, 1079§.
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mistelutyönsä ja päätösesityksensä kirjallisiin tarkastuskertomuksiin ja mahdollisiin muihin
pyydettyihin taustaselvityksiin. Valituksen kohteella, eli ilmansaasteita aiheuttavalla yhtiöllä,
oli oikeus vastata esitettyihin valituksiin.148 Yleensä tämä tapahtui kirjallisen selvityksen muo-
dossa. Mikäli asia oli pitkittynyt, erityisen hankala tai lautakunta ei ollut päässyt yksimieli-
syyteen päätöksestä tai tarvittavien toimenpiteiden luonteesta, saatettiin eri osapuolet pyytää
lautakunnan kokoukseen kuultaviksi.

Kun päättäjille oli seulottu käsiteltävän asian kannalta olennaiseksi katsottu tieto, oli aika
päättää, oliko valituksen alainen haitta kohtuuton ja mikäli näin oli, minkälaisilla keinoilla
voitiin toteuttaa kaupunkilaisten oikeus terveelliseen ja hyvään ilmanlaatuun.

3.3 Ilmansuojelun keinot

Kaupungin viranomaisille kantautuvat tiedot kaupungin asukkaita haittaavista ilmansaasteista
vaativat toimenpiteitä. Työterveyslaitoksen kemisti Aulis Jormalainen kokosi 1950-luvun puo-
livälissä ilmestyneeseen ulkoilman saastumista käsittelevään artikkeliinsa niitä keinoja, joi-
den avulla ilmansaastumista voitaisiin ehkäistä. Kasvillisuuden ja sateiden ilmaa puhdistavan
vaikutuksen lisäksi hän esitteli neljä periaatteellista tapaa vähentää epäpuhtauksien joutumis-
ta ilmaan. Näitä olivat työmuodon korvaaminen vähemmän saastuttavalla, haitallisen aineen
muuntaminen vähemmän haitalliseksi, epäpuhtauden erottaminen ja kerääminen ilmasta sekä
epäpuhtauden laimentaminen, jolloin haitat vähenevät.149 Joel Tarr on korostanut saasteiden
syntymisen inhimillistä osuutta. Samoin polttoaineen valinta on hänen mukaansa ollut merkit-
tävässä asemassa, kun ilmansaasteita on pyritty ehkäisemään.150

Keinovalikoimasta voidaan erottaa kaksi erilaista tavoitetta ja periaatetta: ilmaan päästet-
tävien kaasujen ja aineiden kokonaismäärän vähentäminen tai päästöistä ihmiselle aiheutuvien
haittojen vähentäminen. Päästöjen vähentäminen luonnollisesti tarkoitti myös haittojen vähen-
tymistä, mutta pelkkä haittojen vähentäminen ei vähentänyt päästöjä. Haittojen vähentämises-
sä tarkoituksena oli järjestellä saastuttava toiminta tai ihmisten elämä niin, että ihmiset eivät
kokeneet saasteita yhtä haitallisina kuin muuten tapahtuisi. Ensimmäisessä tapauksessa savun
tai epäpuhtauden määrä kokonaisuudessaan väheni, jälkimmäisessä tapauksessa ihmiset koki-
vat ne vähemmän haitallisina. Edellinen tarkoitti ensisijaisesti ilman suojelemista epäpuhtauk-
silta ja jälkimmäinen ihmisen suojelemista epäpuhtauksien haitoilta, vaikkakaan näitä kahta ei
ole aina mielekästä erottaa toisistaan. Päästöjen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet tarkoit-
tivat usein tavalla tai toisella turvautumista teknologiaan. Käytetty tekniikka joko vaihdettiin
kokonaan toiseen tai sitä hienosäädettiin paremmaksi. Tekniikkaa voitiin myös lisätä päästöjen

148  Terveydenhoitolaki 26§.
149  Jormalainen 1956, 90, Tehostaja 2/1956.
150  Tarr 1996, 271–272.
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vähentämiseksi. Useimmiten myös polttoaineen vaihto vaati teknisiä muutoksia moottorissa
tai polttimessa. Sen jälkeen kun materiaalien saatavuus ei sotien jälkeen enää rajoittanut vaih-
toehtoja, perustui uuden teknologian käyttöönotto pitkälti sen kustannuksiin. Perimmiltään
kysymys oli kustannusten kohtuullisuudesta suhteessa aiheutettuun haittaan ja liiketoiminnan
laajuuteen. Taloudelliset realiteetit rajoittivat tekniikan käyttöönottoa ilmansuojelussa.

Koska lainsäädäntö mahdollisti Helsingissä puuttumisen vain todettuihin terveyshait-
toihin, perustui ilmansuojelu pitkään yksittäisten päästölähteiden ongelmien ratkaisemiseen.
Viranomaisilla oli käytettävissään joukko mahdollisia vaihtoehtoja, joista he arvioivat kuhun-
kin tilanteeseen parhaiten sopivan ja kohtuulliseksi arvioimansa ratkaisun. Tärkeää oli myös
päätöksen mahdollisimman laaja hyväksyttävyys kiistojen eri osapuolien välillä.

Siirto tai lopettaminen

Täydellisin keino puuttua ilmansaasteisiin oli lopettaa saastuttava toiminta kokonaan. Tämä
tosin harvoin tuli kyseeseen, sillä ilman epäpuhtauksien synty liittyi yleensä taloudelliseen tai
yhdyskuntatekniseen tuotantoon, minkä lopettaminen ei joko ollut käytännössä mahdollista tai
edes toivottavaa.

Paikallinen ongelma on mahdollista poistaa siirtämällä tuotanto kokonaisuudessaan muu-
alle, jolloin itse päästöt eivät häviä, mutta ne siirtyvät toiseen paikkaan. Ongelman siirtäminen
muualle ei poista sitä, mutta paikallisesta näkökulmasta ongelma on ratkaistu.151 Paikallisen
ilmansaasteongelman syntyyn vaikuttavat kulloisetkin maasto-olosuhteet, joiden suhteen uusi
sijaintipaikka saattoi olla parempi. Esimerkiksi paikan avoimuus suhteessa tuuliin oli mer-
kityksellinen savukaasujen hajaantumisen kannalta. Helsingin terveysviranomaiset joudutti-
vat esimerkiksi tiiviisti rakennetussa Punavuoressa sijainneen Harakan Konepajan muuttoa
uudelle tontille Konalaan, jossa sen savut eivät häiritsisi naapureita samalla tavalla, kuten
Albertinkadulla tapahtui.152 Helsingissä 1950-luvulta alkanut teollisuuden muuttoaalto esikau-
punkeihin ja naapurikuntiin oli liiketoiminnan edellytysten sanelema kehitys, jonka ohessa
kantakaupungin savuhaitat vähenivät. Ahtaat kantakaupungin tontit eivät mahdollistaneet enää
laajentumista ja suurikokoisten autojen liikennettä eikä kaupungilla ollut tarjota teollisuusyri-
tyksille suurempia ja edullisia tontteja kaupunkialueelta.153 Yritysten luonnollinen poismuutto
oli helppo ja laajasti hyväksytty ratkaisu monille savukiistoille, vaikka yritykset eivät lähtö-
kohtaisesti muuttaneetkaan ilmansuojelun takia, vaan tuotantoteknisistä syistä. Muutto pois
kantakaupungista oli lähes aina vapaaehtoinen, yrityksestä lähtevä ratkaisu, joka vastasi täysin
myös savuista valittaneiden kaupunkilaisten toiveita. Kaupungin kasvu ja tiivistyminen saattoi
näin edesauttaa ilmanlaadun paranemista.

151  Vrt. LeCain 2004, 138.
152  Thl 1.7.1953 768§; Thl 9.9.1953, 1002§; Thl 23.9.1953, 1051§, liite 3.
153  Hoffman 1997, 336–337.
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Teknologiset ratkaisut

Tekniset ratkaisut olivat tärkeä osa ilmansuojelua Helsingissä ja alan asiantuntijat vakuuttivat,
että ulkoilman likaantuminen oli mahdollista estää täydellisesti tekniikan avulla.154 Ilmansaas-
teet nähtiin usein teknisenä ongelmana ja insinöörien tehtävä oli kehittää entistä parempaa
teknologiaa, jotta teknologian tuottamat ongelmat saataisiin ratkaistua.155 Insinöörinäkökul-
masta tekniikka miellettiin neutraaliksi välittäjäksi saastuttajien ja saasteiden vastustajien, ym-
päristöväen, välillä.156 Savukaasujen puhdistustekniikan kehitys oli kansainvälisesti harpan-
nut jo maailmansotien välisenä aikana eteenpäin etenkin Saksassa ja hiukkasten erottaminen
päästöistä erilaisten teknisten laitteiden avulla oli siellä arkipäiväistä.157 Piipunpääteknologia
(end-of-pipe technology) on jäänyt elämään kokonaista ympäristönsuojelun aikakautta kuvaa-
vana terminä.158 Vaikka se Suomessa mielletään varsinkin 1970-luvulla yleistyneeksi tavaksi
vähentää savukaasuhaittoja, oli se jo heti sotien jälkeen tärkeä periaate Helsingin ilmansaaste-
haittojen vähentämispyrkimyksissä.

Helsingissä terveysviranomaiset päättivät aiheellisen savuvalituksen yhteydessä, että
liiallinen savunmuodostuminen piti estää ”teknillisillä toimenpiteillä”.159 Vaikka puhdistus-
tapaa ei yleensä viranomaisten taholta määrätty, tarkoitettiin määräyksellä yleensä erilaisia
suodattimia ja erottimia tai noenpoistolaitteita ja noenkokoojia, joiksi niitä myös kutsuttiin.
Niiden avulla savukaasuista voitiin kerätä palamaton hiili, eli noki, ja tuhka, ennen kuin ne
savun mukana pääsivät ilmaan.  Lisäpolttolaite ja lisäilmalaite puolestaan vaikuttivat siten,
että edellisessä savukaasut poltettiin vähemmän haitallisiksi yhdisteiksi ja jälkimmäisessä
poistokaasujen sekaan lisättiin ilmaa, jotta mahdolliset hajut laimenisivat ja savut nousisivat
korkeammalle piipun päästä.160

Lisälaitteet merkitsivät lisäkustannusta, mikä laski niiden hyväksyttävyyttä saastuttavan
yhtiön näkökulmasta. Sen vuoksi niiden tarve suhteutettiin aina aiheutettuun haittaan. Elinta-
son nousu perustui teollisuuteen, jonka kannattavuus laski, jos siihen kohdistettiin liikaa rajoit-
teita. Elintasosta oltiin valmiita maksamaan hinta, jonka rajat tuli yhteiskunnallisesti päättää.
Kaikille osapuolille kohtuullisen ratkaisun löytämiseksi päädyttiin usein kompromisseihin.
Usein ennen kalliiden lisälaitteiden hankintaa savunmuodostusta yritettiin vähentää tekemällä
polttoprosessiin pieniä säätöjä polton optimoimiseksi. Tällöin kyse oli käytännössä halvasta
keinosta saada olemassa olevista laitteistoista parempi hyöty vähemmillä haitoilla. Useimmi-
ten savuhaitan taustalla oli epätäydellinen palaminen, jossa polttoprosessissa käytetyn ilman

154  Laamanen & Noro 1966, 37.
155  Aunesluoma 2004, 154–155. Ks. myös Uekötter 2004a.
156  TA 7-8/1969, 9.
157  Uekötter 2003, 225.
158  Sairinen 2000, 74.
159  Thl 17.10.1962, 789§.
160  Ks. esim. Thl 11.12.1957, 779§; Thl 17.12.1958, 1001§.
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määrä oli väärä polttoaineen suhteen. Palamisilman määrää säätämällä haitta pystyttiin usein
vähentämään hyväksyttävälle tasolle.161

Kalliita puhdistuslaitteita ei vaadittu, jos haitta todettiin tilapäiseksi162 tai kun tekniset tilat
esimerkiksi todettiin niin ahtaiksi, etteivät lisälaitteet ilman massiivisia muutostöitä konkreet-
tisesti mahtuneet pannuhuoneisiin.163 Lisälaitteiden ongelmana olivat usein riittämätön teho
tai tekniikan pettäminen. Esimerkiksi Töölön sairaalan lämpökeskuksen noenkokoojan teho
ei riittänyt rakennuksen laajennuksen jälkeen enää poistamaan nokea, eikä se ylikuormituksen
takia toiminut talvisin lainkaan.164 Teknisiin ratkaisuihin kuitenkin uskottiin ja niihin haluttiin
luottaa. Toisinaan pelkän laitteen koettiin olevan riittävä päästöjen vähentämisen toimenpi-
de, riippumatta puhdistuksen lopputuloksesta. Erilaisten lisälaitteiden ympärille oli kehittynyt
liiketoimintaa ja mainoksissa laitteiden luvattiin ratkaisevan ilmaongelmat tyystin. Pauligin
tehdas Katajanokalla esitti, että sen hankkima syklonijärjestelmä poistaa kiinteät hiukkaset
savusta täydellisesti ja kiisti siten tehtaan aiheuttamat haitat. Kaupunginlääkäri Olavi Kilpiön
mukaan kokemus oli jo osoittanut, ettei sykloni pysty pidättämään tehokkaasti erittäin hienoa
tomua.165 Suodattimet ja muut tekniset lisälaitteet toivat usein helpotusta ongelmaan, mutta ne
eivät olleet täydellinen ratkaisu.

161  Thl 5.10.1949, 1026§; Thl 12.2.1969, 175§.
162  Thl 15.12.1965, 295§.
163  Esim. Thl 26.2.1969, 227§.
164  Thl 18.7.1962, 360§; ks. myös Oy Valtatien asfalttiasema Pasilassa, Thl 19.7.1961, 592§.
165  Thl 17.12.1958, 1001§, liitteet 6 ja 7.

Helsingin puhallintehtaan mainoksen kuva
AXYCLON-merkkisestä tomunerottimesta,
jota suositeltiin erityisesti lämpö- ja höyrykes-
kuksiin. (Tehostaja 2/1956, 92.)
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Piipunpääteknologia kuvastaa uskoa teknologian mahdollisuuksiin ratkoa ongelmat uutta tek-
niikkaa lisäämällä. Ilmansuojelun osalta tämä tarkoitti sitä, että käytettyä tekniikkaa ei muu-
tettu, vaan haitallisten savukaasujen pääsyä ympäristöön rajoitettiin keräämällä ne pois tai
muuntamalla ne tekniikan avulla haitattomampaan muotoon.166 Ilmaan päätyviä saasteita oli
mahdollista vähentää lisälaitteilla, mutta tällöin ei puututtu itse ongelmia aiheuttavaan toi-
mintaan, vaan post facto korjailtiin oireita, ei itse syytä.167 Kriitikot ovat huomauttaneet, että
usein ongelma muutettiin vain eri olomuotoon ja sijoitettiin maantieteellisesti eri paikkaan.168

Suodattimet hoitivat ilmaongelmaa, mutta eivät olleet ympäristön kannalta kokonaisvaltainen
ratkaisu. Esimerkiksi Helsingin voimalaitosten suodattimilla erotetut lentotuhkat sijoitettiin
1970-luvun alussa Kyläsaaren kaupunginosan joutomaille peittämättä niitä, jolloin tuuli nos-
tatti tuhkat ilmaan ja levitti niitä lähialueelle asukkaiden kiusaksi.169

Syklonit ja muut savukaasunpuhdistajat edustivat täsmätekniikkaa, jota hankittiin vä-
hentämään päästöjä määrätyssä kohteessa. Se oli tapauskohtainen ratkaisu yksittäisen ongel-
mapiipun paikallisiin päästöihin. Kokonaan eri mittaluokan teknisestä uudistuksesta oli kyse,
kun kokonainen tuotantojärjestelmä uusittiin rakenteellisesti. Esimerkiksi suurissa yksiköissä
polttoprosessin kontrollointi ja optimointi onnistui paremmin, laitteita hoiti usein asiantun-
teva ja erikoistunut henkilökunta ja päästöjen kerääminen ja vähentäminen oli helpompaa ja
taloudellisempaa kuin lukuisissa pienissä kohteissa. Keskittäminen mahdollisti usein myös
uuden, entistä paremman, tekniikan hankinnat. Usein kyse oli puhtaammin tuotetusta energi-
asta. Keskitetty sähköntuotanto mahdollisti päästöjen paremman kontrollin sekä polttoaineen
paremman hyötysuhteen, minkä ansiosta teknologia oli ilmansuojelun kannalta edullisempaa.

Suurista rakenteellisista muutoksista, jotka olisi nimenomaan ilmansuojelun vaatimuk-
sesta tehty, ei ole viitteitä Helsingissä. Eri teknologioiden vertailussa vähäpäästöisyys ei ollut
ratkaisevaa, mutta se noteerattiin valitun tekniikan lisäetuna. Esimerkkejä tämänkaltaisista rat-
kaisuista olivat johdinautot, rautateiden sähköistys sekä kaukolämmitys. Muut kriteerit olivat
etusijalla päätöksiä tehtäessä, mutta ilmansuojelu saattoi hyötyä siinä sivussa, kuten teollisuu-
den poismuutonkin osalta. Käytännössä suuret rakenteelliset muutokset olivat niin kalliita ja
mittavia hankintoja, että ne saattoivat tulla kyseeseen vain kunnallisten toimintojen yhteydessä
– yksittäiseltä yritykseltä ei vaadittu korkeiden kustannusten takia liian radikaaleja toimenpi-
teitä päästöjen takia.

Päättäjät ja tekniikan alan asiantuntijat suhtautuivat kiinnostavalla tavalla kahtalaisesti
uuden tekniikan käyttöönottoon. Tulevaisuus lupasi tehokkaita teknisiä ratkaisuja ja näihin
lupauksiin haluttiin uskoa. Esimerkiksi sähköauton läpimurtoa ja siten liikenteen päästöjen

166  Jormalainen 1956, 90; Tarr 1996, 272–273.
167  Jänicke 1990, 51.
168  LeCain 2004, 138.
169  Thl 31.5.1972, 1621§.
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eliminointia pidettiin vain ajan kysymyksenä.170 Toisaalta he suhtautuivat varovaisesti uuden
teknologian käyttöönottoon, sillä täysin uuteen teknologiaan siirtyminen oli kallis ja vaivalloi-
nen operaatio. Tekniikan kehitystä ulkomailla seurattiin tarkasti ja ennen päätöksiä mittavista
investoinneista haluttiin kokemuksia muualta. Suurten teknologisten innovaatioiden osalta
Helsinki oli tarkkailijan asemassa.171 Tiedot ulkomailla käytetyistä ilmansuojelutekniikoista
tihkuivat julkisuuteen ja etenkin kaupunkilaiset olivat päättäjiä hanakammin vaatimassa Hel-
sinkiinkin nopeasti uutta, parempaa teknologiaa.172 Jos kerran tehokkaat keinot olivat tiedossa,
haitoista kärsivä asukas ei halunnut jahkailla ja odotella käyttökokemuksia.

Melanie DuPuisin mukaan ilmansaastumisen muotoja tarkastelemalla voi tehdä huomi-
oita koko yhteiskunnasta.173 Ajatusta on syytä laajentaa myös ilmansaastumisen torjuntaan.
Ne tavat, joilla ilmansaasteisiin ja niiden haittoihin puututtiin, kertovat laajemminkin aikan-
sa yhteiskunnallisesta orientaatiosta. Toisen maailmansodan jälkeinen teknologiausko korosti
modernin ihmisen kykyä ratkaista mahdolliset ongelmat soveltamalla tieteen ja tutkimuksen
saavutuksia. Se sama tietotaito, joka siivitti ihmiskunnan ennennäkemättömään hyvinvoin-
tiin, valjastettaisiin eliminoimaan myös edistyksen pulmalliset piirteet. Yleisen näkemyksen
mukaisesti laaja tuotanto- ja elintapojen kyseenalaistaminen ei ollut tarpeellista. Piipunpää-
teknologia ja sen yleinen hyväksyntä oli osoitus siitä, että itse tuotantojärjestelmässä ei ollut
moitittavaa, kunhan tekniikan avulla turvattiin ympäristöhaittojen rajoittaminen kohtuullisiksi.
Valtiojohtoisesti lainsäädäntöä ja taloudellista ohjausta kehittämällä yleistyisivät ympäristöä
säästävät teknologiat ja menetelmät, joiden uskottiin ratkaisevan saastumisongelmat.174

Polttoaine

Peter Brimblecombe on todennut, että ilmansaastumisen historia on pitkälti polttoaineiden histo-
riaa.175 Kaupunkien ilmansaasteet olivat pääsääntöisesti peräisin polttoprosesseista, joiden jäte-
aineiden koostumus ja määrä riippui pitkälti polttoaineen ominaisuuksista. Helsingissä sijainnut
teollisuus siirtyi käyttämään fossiilista kivihiiltä polttoaineena 1800-luvun lopulla, mutta asuin-
kiinteistöt lämpenivät vielä pitkään haloilla. Keskuslämmityksen yleistymisen myötä kivihiili ja
koksi yleistyivät lämmityspolttoaineena, minkä lisäksi nopeasti kasvava höyryjuna- ja laivalii-
kenne lisäsi kivihiilen kulutusta. Maailmansotien aiheuttamia energiakriisejä lukuun ottamatta
kivihiilen ja polttoöljyjen merkitys kasvoi jatkuvasti Helsingin energiantuotannossa ja teollisuu-
dessa samalla kun puun merkitys polttoaineena väheni nopeasti 1950-luvun alusta alkaen.176

170  ISMET 9/1967, 4§.
171  Kaupunginhallitus kehotti hallintokuntia tarkkailemaan tekniikan kehitystä, Khs 18.10.1971, 2763§.
172  Hbl 3.1.1965, mielipide, nimim. A.B.; Hbl 10.1.1965, Nalle Valtiala; Hbl 20.4.1966.
173  DuPuis 2004, 5.
174  Waris K. 1970, 176–178.
175  Brimblecombe 1976, Stradling & Thorsheim 1999, 7 mukaan.
176 Mattila 2001.
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Käsitykset vähiten saastuttavasta polttoaineesta vaihtelivat. Kaasulaitoksen johtaja mai-
nosti – kaasulaitoksen tuottaman – koksin erinomaisuutta, koska se ei noennut ja saastuttanut
ilmaa, kuten kivihiili.177 Polttoaineena käytettiin monissa teollisuuslaitoksissa tai lämpölai-
toksissa kivihiiltä, joka korkean tuhkapitoisuuden takia pölläytti usein savukaasujen muka-
na ns. lentotuhkaa ympäristöön. Terveysviranomaisten päätöksissä hiiltä ja koksia pidettiin
poikkeuksetta huonoimpana polttoaineena ja siirtymistä öljyyn, 1970-luvulta alkaen erityisesti
kevyeen polttoöljyyn pidettiin hyvänä ratkaisuna savuongelmille. Öljy ei suinkaan ollut pääs-
tötön polttoaine, mutta sen käsittely ei aiheuttanut hiilipölyä, eikä savukaasuissa ollut lento-
tuhkaa. Raskaan polttoöljyn tunnusomainen päästö oli pahanhajuinen ”käry”, johon saattoi
sisältyä tahmeita nokihiukkasia.178 Myöhemmin alettiin kiinnittää huomiota raskaan poltto-
öljyn korkeaan rikkipitoisuuteen, joka aiheutti rikkidioksidipäästöjä. Kokonaan ilman polt-
toaineiden aiheuttamia huolia selvittiin siirtymällä käyttämään kaupunkikaasuun tai sähköön
perustuvia ratkaisuja. Ne eliminoivat paikalliset, korttelin mittakaavan savuongelmat täysin,
sillä keskitetysti, suurissa laitoksissa tuotettu kaasu ja sähkö olivat käyttökohteen lähiympä-
ristössä päästöttömiä polttoaineita. Energiantuotantolaitokset nojautuivat edelleen kivihiileen,
jonka ongelmat keskittyivät näin voimalaitosten läheisyyteen.

Kun muualla kaupungissa klapit alkoivat jo kuulua menneisyyteen, lämmitettiin kaupun-
gin lukuisia yleisiä saunoja puulla. Koivuhalkojen todettiin olevan pääsääntöisesti hajuttomia,
mutta ne savuttivat varsinkin sytytysvaiheessa enemmän kuin leppähalot, joita suositeltiin
parhaimpana sekä löylyjen että savujen kannalta. Sähkökiukaiden todettiin olevan ilmansuo-
jelullisesti paras vaihtoehto, mutta saunojen talous ei useinkaan olisi kestänyt investointia.179

Myös Ekbergin leipomo vannoi halkolämmityksen nimeen ja totesi vain perinteisillä uuneilla
syntyvän parasta leipää.180 Ilmansuojelun kannalta hyvä polttoaine oli tärkeä tekijä, mutta yhtä
olennaista oli, ettei tulisijoissa poltettu mitään ylimääräistä, huonosti poltettavaksi soveltuvaa
ainetta. Roskanpolttouuneissa tavattiin polttaa surutta kaikki yhtiössä syntyvät jätteet, turkku-
rin nahkajätteistä181 kauppahallin lihoihin.182

Kun polttoaineiden rikkipitoisuudet nousivat 1970-luvulla merkittävään rooliin ilman-
suojelussa, korostui kalliimman ja vähärikkisen kevyen polttoöljyn ja halvemman, mutta rik-
kipitoisemman raskaan polttoöljyn ero. Lämpölaitoksille esitetyt vaatimukset käyttää kallista,
kevyttä polttoöljyä kohtasivat suurta vastustusta varsinkin öljykriisin nostettua polttoaineiden
hinnat korkeiksi. Ilmansuojelulliset näkökulmat olivat polttoaineidenkin osalta vastakkain ta-
loudellisten näkökulmien kanssa.

177  Pöntys 1955, 40, TA 2/1955.
178  Thl 28.6.1972, 1697§, liite 5.
179  Thl 27.11.1968, 1196§.
180  Thl 18.9.1968, 957§.
181  Thl 29.11.1961, 957§.
182  Thl 16.6.1954, 169§; Thl 2.10.1968, 957§.
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Laimentaminen

Ilmansaasteiden laimentaminen johtamalla ne korkealle ilmaan oli Helsingissä tyypillisin keino
vähentää päästöjen aiheuttamia haittoja. Käytännössä ongelmalliset päästöt levitettiin suurem-
malle alueelle, kun korkeasta savupiipusta tupruavat epäpuhtaudet hajautuvat ilmavirtausten
myötä laajalle ja siten kussakin paikassa pitoisuudet pienenevät. Aulis Jormalainen nimitti tätä
”luonnon puhdistusilmiöksi”.183 Savuttavien keskuslämmityspiippujen tai roskanpolttouunien
hormien korottamista vaativat Helsingissä sekä naapuruston asukkaat että usein myös viran-
omaiset. Ongelmallisimpia olivat tilanteet, joissa savupiipun pää jäi naapurikiinteistöjen katto-
jen tasalle tai jopa alapuolelle. Tällöin varsinkaan matalapaineella savut eivät nousseet kattojen
yli vaan jäivät lähinaapureiden ikkunoiden korkeudelle. Poistohormin korottaminen oli usein
helpoin ja edullisin ratkaisu, jonka tulos tyydytti kaikkia, sillä tavoitteena oli vähentää muiden
kärsimiä savuhaittoja. Joskus piipun korottaminen ei ollut mahdollista. Syynä saattoi olla talon
rakenne, joka esti painavat piippurakennelmat184 tai kuten Temppeliaukion kalliosuojan läm-
mityspiipun tapauksessa, jossa piipun korotus kiellettiin kaupunkikuvaan sopimattomana.185

Savupiipun korkeuden keskeistä roolia ilmansaastumisen ehkäisemisessä kuvastaa insinöörien
keskustelutilaisuudessa esitetty näkemys: kuulijat yllätettiin tiedolla, jonka mukaan lentolii-
kenne aiheuttaa meluongelmien lisäksi myös välillisesti ilman saastumista - nimittäin estämäl-
lä riittävän korkeiden savupiippujen rakentamisen lentokenttien läheisyyteen.186

Aikaisemmin savupiippujen korkeus oli ollut ratkaiseva riittävän vedon saamiseksi polt-
tokattiloihin, mutta uudemman tekniikan myötä veto synnytettiin muilla tavoin, ja savupiipun
tärkeimmäksi tehtäväksi jäi savukaasujen hajaannuttaminen ympäristöön.187 Savupiippujen
korkeuden määrittely olikin yksi tärkeimmistä ympäristöhygieenisistä kriteereistä, kun ter-
veydenhoitolautakunta myönsi lupia voimalaitosten ja lämpökeskusten rakentamiselle.188

Puheen tasolla suhtautuminen korkeiden savupiippujen voimaan ilmansuojelun keinona, eri-
tyisesti rikkidioksidin suhteen, alkoi muuttua 1970-luvulla. Kaupunginhygieenikon lausun-
noissa korostettiin aiemmasta poiketen, että korkea savupiippu ei ehkäissyt ilmansaasteita,
vaan ainoastaan levitti ne laajemmalle alueelle eikä siten ollut varsinaisesti ilmansuojelun kei-
no.189  Käytännössä korkeita savupiippuja kuitenkin suosittiin keskeisenä keinona vähentää
ilmansaasteista aiheutuvia haittoja ja ns. ”korkean savupiipun periaate”190 yhdessä piipunpää-

183  Jormalainen 1956, 90.
184  Thl 4.5.1960, 381§.
185  Thl 12.2.1969, 175§.
186 Kaikki ympärillämme, TA 4/1969, 24. Varsinaisista lentokoneiden päästöistä ei tuolloin vielä puhuttu
mitään.
187  H:gin maistraatin rakennuslupa-asiat, ptk 23.11.1972, 1872§, liite G.
188  Thl/vaj 10.11.1976, 2495§, liite 2.
189  Thl 15.12.1971, 1641§, liite 2; Thl/vaj 31.10.1973, 2043§, liite 1.
190  Eng. high-chimney-principle. Ks. Sairinen 2000, 73–74.
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teknologian kanssa luonnehti sitä ympäristönsuojelun aikakautta, jolloin ympäristöongelmien
näkyviä oireita pyrittiin häivyttämään helpolla ja suoraviivaisella tavalla ilman perimmäisiin
ongelmiin puuttumista.191

Valistus

Savuhaittojen syntymisellä oli inhimillinen puolensa. Laitteistoja käyttivät ja pakokaasuja
tuottivat ihmiset, joiden tietämättömyys tai huolimattomuus aiheutti usein ympäristöhaitan.
Tällöin ongelma oli mahdollista ratkaista helposti, ilmaiseksi ja kaikkia osapuolia tyydyttäväl-
lä tavalla. Kouluttamalla ja opastamalla ihmisiä vähemmän saastuttavista käytännöistä, kuten
hyvästä polttotavasta, vaatimalla viitseliäisyyttä ja vetoamalla huomaavaisuuteen pystyttiin
vaikuttamaan asuinympäristöjen savuhaittoihin.192

191  Jänicke 1990, 47–51.
192  Thl 7.4.1965, 301§.

Ohjeistus lauttasaarelaisen taloyhtiön roskanpolttouunin käytöstä.
(Kuva: Jukka Rönkkö, 2006.)
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Yhteisestä ympäristöstä huolehtiminen oli kiitollinen tavoite ja valistukseen perustuneet rat-
kaisuvaihtoehdot saivat kaikilta kiistojen osapuolilta pääsääntöisesti hyväksyvän vastaanoton.
Näin ainakin niissä tapauksissa, kun se ei vaatinut mistään edusta luopumista.193 Joel Tarr käyt-
tää valistuksesta nimitystä ”human  x”, inhimillinen korjaus, missä se rinnastetaan erilaisiin
teknologisiin ratkaisuihin (vrt. technological  x).194 Näkökulma on suppea, sillä haittojen eh-
käisyn inhimillinen puoli sisältää myös vahvan moraalisen aspektin ja kollektiivisen vastuun.
Yhteinen tahto välttää savuongelmia sekä yhteiset pelisäännöt, joihin sitouduttaisiin, oli mo-
nien mielestä avain savuongelmien ratkaisemiseksi.195 Yleisen näkemyksen mukaan piittaa-
maton käytös johtui tietämättömyydestä, joten ilmansaasteiden vaaroista kertomalla ihmiset
muuttaisivat käytöstään. Huolellisuus ja huomaavaisuus olisivat avaimet päästöjen vähentä-
miseen.196 Usko valistuksen voimaan heijastelee joko optimismia ihmisten hyväntahtoisuuteen
tai sitten voimattomuutta muuttaa asioita millään muulla keinolla.

Savunmuodostuksen kannalta kriittinen vaihe oli polton käynnistäminen tai polttoaineen
lisäys. Esimerkiksi Pohjoisrannassa sijaitsevassa puolustusministeriön alaisessa korjaamossa
tulisijan hoitaminen oli varusmiesten tehtävä, jotka vaivaa säästääkseen lisäsivät tulipesään
kivihiiltä harvakseltaan, mutta kerralla liian runsaasti. Tällöin täyttövaiheessa palamisilma ei
riittänyt ja epätäydellisen palamisen aikaan piipusta tuprusi sankkaa savua naapurustoon.197

Koneenhoitajan kouluttaminen hiilen tasaiseen lisäämiseen oli riittävä toimenpide savutuksen
vähentämiseen.

Yksittäisen pistelähteen käsitteleminen ja laitoksen hoitajan henkilökohtainen opastami-
nen oli tehokas ja konkreettisesti mahdollinen keino. Liikenteessä yksittäisen kuljettajan ajoon
oli käytännössä mahdotonta puuttua. Autoilun suhteen myös muut keinot vähentää haittoja
olivat rajalliset. Yksittäisen auton päästöt olivat pienet – ongelma koostui tuhansista pienistä
päästöistä, jotka yhdessä muodostivat haitan. Yksittäinen autonomistaja oli riippuvainen ulko-
maisten auton-valmistajien tuotteista, eikä siltä osin voinut itsekään vaikuttaa autonsa pako-
kaasupäästöihin. Pitkälle 1960-luvun puolelle autojen päästöihin pyrittiin vaikuttamaan vain
vaimean valistuksen keinoin. Huolellisuudella ja huomaavaisuudella voitaisiin vähentää hait-
toja esimerkiksi bussiasemalla, jossa lähekkäin seisovat linja-autot tupruttivat joutokäynnin
pakokaasuja viereisen bussin ovesta sisään.198

1960-luvun alkupuolille asti ei osapuolien tyydyttämiseksi ollut aina edes välttämätön-
tä vähentää itse päästöjä, ihmisten kokeman haitan minimointi riitti. Ongelma hoidettiin esi-

193  Risto Haverinen on huomannut tutkimuksessaan viitteitä siitä, että menneinä vuosikymmeninä piittaamat-
tomuus yhteisen ympäristön huolehtimisesta oli vähäisempää kuin 2000-luvulla, ks. Haverinen 2006, 98.
194  Tarr 1996, 272.
195  SS 8.9.1962, mielipide, Nimim. Monesti pyykkinsä pilannut.
196  Hbl 14.6.1963; LS 17.1.1958.
197  Thl 3.4.1957, 253§, liite 2.
198  LS 17.1.1958.
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merkiksi ajoittamalla haittoja aiheuttavat työvaiheet niin, etteivät ihmiset kokeneet haittoja
pahimmillaan. Teollisuusalueella sovittiin voimakkaita kemikaaleja käyttävän Korkkieristys
Oy:n tekevän savuttavat työvaiheet naapurien työajan jo päätyttyä.199 Roskanpolttouunien sy-
tyttämistä suositeltiin vasta iltayhdeksän jälkeen, jolloin tuuletustarve asunnoissa ja oleskelu
pihoilla oli vähäisempää. Tällöin myös asukkaat voisivat varautua katkuihin sulkemalla ikku-
nat ja poistamalla pyykit naruilta.200 Ihmiset tyytyivät savuttamiseen, mutta kaipasivat yhteisiä
sääntöjä, jotka mahdollistaisivat sopeutumisen haittaan.

Kokoavasti voidaan todeta, että Helsingissä oli tutkimusajanjakson käytössä laaja vali-
koima erilaisia keinoja ilmansaasteiden vähentämiseksi. Keinovalikoiman erityistä ajallista
periodisointia ei ole mielekästä tehdä, sillä koko keinovalikoima oli käytössä sotienjälkeisinä
vuosikymmeninä. Ne muistuttavat hyvin paljon tutkimuskirjallisuudessakin esitettyjä keinoja.
Kaikkia keinoja käytettiin rinnakkain, kulloiseenkin ongelmaan valittiin tilanteeseen senhet-
kisen arvion mukaan parhaiten soveltuva ratkaisu. Keinon valintaan vaikutti esimerkiksi on-
gelman mittakaava, ratkaisun taloudelliset vaikutukset ja näiden kohtuullisuus sekä teknisen
kehityksen sanelemat reunaehdot. Taulukkoon 1 on koottu esimerkit käytössä olleista ilman-
suojelun keinoista, jaoteltuna päästöjen tai haittojen vähentämisen tavoitteen mukaisesti.

199  Thl 28.12.1956, 856§, esityslistan asia nro 22.
200  Thl 25.11.1959, 976§; Thl 23.8.1961, 669§; Thl 28.3.1962, 273§; SS 8.9.1962, mielipide, Nimim. Monesti
pyykkinsä pilannut.
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TAULUKKO 1. Kooste ilmansuojelun keinoista.201

Tavoite Periaate Toimintalogiikka Esimerkki

Päästöjen
vähentäminen

Tekniikkaan
perustuvat
ratkaisut

Korvaaminen Työmuodon, työvaiheen
tai polttoaineen kor-
vaaminen vähemmän
saastuttavalla

Polttomoottorikäyttöi-
sen linja-auton korvaa-
minen johdinautolla

Muuntaminen
(ns. piipunpää-tek-
nologia)

Aineen tai yhdisteen
muuntaminen teknisen
työvaiheen avulla vähem-
män haitalliseksi

Kaasujen johtaminen
polttouuniin, missä ne
poltetaan, ennen kuin
johdetaan ilmaan

Kerääminen
(ns. piipunpää-tek-
nologia)

Haitallinen aines ero-
tetaan ja kerätään pois
ilmasta erillisellä laitteella
ennen sen päästämistä
ympäristöön

Ilman puhdistaminen
suodattimilla, syklo-
neilla tms.

Tehostaminen Polttoaineesta saatavan
hyötysuhteen parantami-
nen, jolloin saastemäärä
saatavaan hyötyyn nähden
vähenee

Siirtyminen vasta-
painevoiman tuotta-
miseen lauhdevoiman
sijasta

Päästöjen
vähentäminen

Valistaminen

Saastuttavaa prosessia
hoitavan ihmisen opas-tus
vähemmän saastuttavista
työtavoista tai työn ajoit-
taminen niin, että haitat
vähäisemmät

Talonmiehen koulutus
optimaalisista polttoai-
neen lisäämisen mää-
ristä ja ajankohdista

Haittojen
vähentäminen

Haittojen
vähentäminen

Laimentaminen
(ns. ”korkean savu-
piipun periaate”)

Saastuttavan aineen
pitoisuutta ympäristössä
lasketaan laimentamalla

Savukaasujen lai-
mennus johtamalla ne
ylempiin ilmakerrok-
siin korkean savupii-
pun kautta

201  Koostettu lähteistä Jormalainen 1956 ja Tarr 1996. Myös Laamanen, Lahdes & Noro 1968, 19 ovat esittäneet
samankaltaisia keinoja.
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Aiemmin viitattiin jo lyhyesti kaukolämmitykseen suuren mittakaavan teknologisena uudis-
tuksena, joka perustui koko lämmitysjärjestelmän rakenteelliseen muutokseen. Kaukoläm-
mityksen kehittyminen vallitsevaksi lämmitysmuodoksi Helsingissä tuli merkitsemään ener-
giantuotannon päästöjen huomattavaa vähenemistä Helsingissä. Siirtyminen tähän aiempaa
tehokkaampaan tekniikkaan toteutui Helsingissä 1950-luvulta alkaen, kun sähkölaitos yhdisti
sähköntuotannon ja lämpövoiman. Seuraavaksi esitellään tämän ilmanlaadun kannalta Helsin-
gin merkittävimmän yksittäisen tekijän kehitysvaiheita.

3.4 Helsingin kaukolämmitys: sivutuotteena ilmansuojelua

Kaukolämmityksen alku on ollut maailmanlaajuisesti samankaltaista. Sähkölaitosten höyry-
turbiinien ylijäämälämpöä johdettiin lähistön kiinteistöihin ja käytettiin patterilämmityksessä.
Ensimmäinen tällainen järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 1877 New Yorkissa ja Euroopassa
Dresdenissä vuonna 1900. Helsingissäkin näitä blokkiasemiksi kutsuttuja yksityisiä laitok-
sia rakennettiin vuosisadan vaihteen jälkeen Helsingin keskustaan ja teollisuuslaitosten yh-
teyteen. Vuonna 1902 niitä oli Helsingissä lähes kolmekymmentä.202 Blokkiasemia ei pidetty
varsinaisina kaukolämmityslaitoksina, sillä ne toimittavat lämpöenergiaa vain oman tonttinsa
sisäpuolella oleville rakennuksille.203

Kaukolämmityksen aloittamista uudessa höyryvoimalaitoksessa pohdittiin Helsingissä
1910-luvulla, mutta ensimmäisen maailmansodan aiheuttamat ongelmat kivihiilen hankin-
nassa ja mielenkiinnon kohdistuminen vesivoiman mahdollisuuksiin hautasi aikeet. Elettiin
suoranaisen vesivoimakuumeen aikaa.204 Kaukolämmityskeskustelu virisi kuitenkin uudestaan
1920-luvulla. Suomen Sähköinsinööriliitossa ja sähköinsinöörien Voima ja Valo-lehdessä ai-
hetta käsiteltiin vilkkaasti. Polttoainesäästö ja rakentamisen rationalisointi nousivat kaukoläm-
mityksen ensisijaisiksi motiiveiksi 1930-luvulla.205 Suomalaiset voimatalouden asiantuntijat
olivat jo perinteisesti olleet kiinteässä yhteydessä Saksaan opiskelun, opintomatkailun ja sak-
salaisten alan aikakauslehtien seuraamisen muodossa. Saksalainen edistyksellinen tekninen
tietämys levisi siten nopeasti suomalaisten insinöörien keskuudessa. Suomalaiset tutustuivat
lämpövoimalaitosten periaatteisiin Keski-Euroopassa.206

Näkemykset yhdistetyn lämmitys- ja voima-aseman taloudellisuudesta olivat ristiriitai-
sia. Lopulta Suomen Sähköinsinööriliitto asetti ns. blokkiasemakomitean tutkimaan kysymys-
tä. Komitean kymmenvuotisen työn päätteeksi sen sihteeri V. W. Granberg julkaisi vuonna

202  Kaukolämmitystutkimus 1953, 16; Turpeinen 1984, 260.
203  Teolk 18.2.1948, 108§, liite 1. Teollisuuslaitosten lautakunnan pöytäkirjojen liitteitä ei ole aina numeroitu.
Selvyyden vuoksi ne ilmoitetaan tässä numeroituina siinä järjestyksessä, kuin ne sidotussa kirjassa esiintyvät.
204  Turpeinen 1984, 263.
205  Kaukolämpötutkimus 1953, 13.
206  Pöyhönen 1992, 335; Myllyntaus 1991c, 58; Kaukolämpötutkimus 1953, 2.
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1938 perinpohjaisen selvitystyönsä kaukolämmityksen eduista Helsingissä ja päätyi suosit-
tamaan sitä kansantaloudellisesti erittäin kannattavana hankkeena.207 Yksimielisyyttä yhdis-
tetyn lämpö- ja sähköenergian tuotannosta ei vieläkään syntynyt, kun komitean muut jäsenet
kiistivät osan Granbergin laskelmista.208 Keskitetyn lämmöntuotannon suhteen asiantuntijat
olivat kuitenkin yksimielisiä: talokohtaisten keskuslämmityslaitteistojen sijasta kaukolämmön
tuottaminen keskitetyissä lämpölaitoksissa oli Suomen oloissa suotavaa ja taloudellista. Suo-
men ensimmäinen alueellinen lämpökeskus valmistui vuonna 1939 Helsingin Käpylään ra-
kennettuun Olympiakylään, johon oli tarkoitus majoittaa vuoden 1940, sittemmin sodan takia
peruttujen olympialaisten, osallistujat.209

Yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon tuli komitean muiden jäsenten mielestä perus-
tua tapauskohtaiseen, tarkkaan harkintaan. Blokkiasemakomitean varovainen kanta yhdistet-
tyä lämmön- ja sähköntuotantoa kohtaan perustui hyvään vesivoimatilanteeseen ennen tal-
vi- ja jatkosotaa.210 Sotien ja komiteatyön aikaisten ristiriitojen jälkeen energiahuollon tilanne
maassa oli ratkaisevasti muuttunut. Riittävän energian saatavuuden lisäksi energiantuotannon
hyötysuhteen kohentaminen oli tärkeä keino energiapulan voittamisessa ja blokkiasemakomi-
tean työn tulokset nähtiin uudessa valossa.

Kaukolämmityksen periaate oli tuttua jo vuosikymmenten takaa ja nyt vastapainetekniik-
kaa käytettiin menestyksekkäästi jo monissa Euroopan maissa. Tanskassa sähkön ja lämmön
yhteistuotantoon oli ryhdytty jo ennen sotia, nimenomaan sekä vesivoiman että polttoaineiden
huonon saatavuuden vuoksi.211 Kaupunginosakohtaisten lämpölaitosten jälkeen seuraava as-
kel oli lämmön- ja sähköntuotannon yhdistäminen suurissa voimalaitoksissa. Voimalaitosten
hukkalämmön hyödyntäminen myymällä sitä lämpöenergiana oli taloudellisesti järkevää ja
kannattavaa. Hukkalämpö tuli varsinkin talvipakkasilla erityisen näkyväksi Suvilahden höyry-
voimalaitoksen lauhdevesien purkupaikalla, kun vesialue pysyi sulana ja höyryävänä.212

Helsingissä kaukolämmityksen promoottoriksi ryhtyi sähkölaitoksen toimitusjohtaja
Unto Rytkönen. Vuonna 1948 Helsingin kaupungin teknillinen kaupunginjohtaja R. Gran-
qvist ja Rytkönen lähtivät kaupunginhallituksen valtuuttamina Ruotsiin ja Tanskaan lähes kol-
men viikon matkalle tutustumaan kaukolämmitykseen.213 Vielä samana vuonna sähkölaitos

207  Granberg 1938.
208  Voima ja Valo 11/1939, 307.
209  Saarikangas 2002, 252.
210  Rytkönen 1948, 6.
211  Teolk 18.2.1958, 108§, liite 1.
212  Kunnia huomion kiinnittämisestä turhaan lämmön tuhlaamisen ja jätelämmön hyödyntämiseen on annettu
tarkastuskierroksella olleelle kaupungin teollisuuslaitosten lautakunnan puheenjohtaja Arvi Oksalalle (Kurki-Su-
onio 1963, 377). Helsingin sähkölaitoksen mukaan lämmöntuhlaukseen kiinnitti ensimmäisenä huomion laitoksen
toimitusjohtaja Unto Rytkönen (Shl vuosikertomus 1969).
213  Khs 26.2.1948, 476§
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aloitti perusteellisesti tutkimuksen kaukolämmityksestä Helsingissä.214 Tehtävään palkattiin
Unto Kilpinen, nuori ja poikkeuksellisen kielitaitoinen teekkari, jota sittemmin tehtyään koko
työuransa kaukolämmön parissa nimitettiin Suomen ”kaukolämmön isäksi”.215 Vuonna 1953
valmistuneessa kaukolämpötutkimuksessa perusteltiin kattavasti kaukolämmityksen kannat-
tavuus Helsingissä. Tutkimus alleviivasi kaukolämmityksen etuja suhteessa muihin lämmi-
tysmuotoihin. Polttoaineen hyötysuhde nousisi kaikkein parhaaksi yhdistetyssä lämmön ja
sähköenergian tuotannossa, kuten taulukosta 2 käy ilmi. Polttoainesäästöksi tutkimuksessa
arvioitiin vähintään 200 000 tonnia kivihiiltä vuodessa, mikäli koko kaupunki lämmitettäisiin
kaukolämmöllä.216

TAULUKKO 2. Lämmön- ja sähköntuotannon eri menetelmien hyötysuhteet. (Kaukolämpötut-
kimus 1953, 7-8.)

Energian
tuotanto-
tapa

Keskusläm-
mitys + sähkö
voimalaitoksesta

Uunilämmitys
+ sähkö
voimalaitoksesta

Lämmitysvoi-
malaitos + sähkö
voimalaitoksesta

Yhdistetty
sähkö +
lämpö

Hyöty-
suhde %

46 28 ~55 75

Kaukolämmityksen edullisuutta perusteltiin erityisesti suurella sähkö- ja lämpöenergian tar-
peella pääkaupungissa sekä polttoaineiden säästöllä. Taloudellisen hyödyn lisäksi kaukoläm-
mitys lisäisi kaupunkiasumisen mukavuutta ja säästäisi työvoimaa, kun lämmityksestä ei tar-
vitsisi enää talokohtaisesti huolehtia. Myös paloturvallisuus lisääntyisi, kun tulta ei käsiteltäisi
enää lainkaan kiinteistöissä. Lisäksi keskuslämmitysjärjestelmien vaatima tila vapautuisi muu-
hun käyttöön ja piha-alueet siistiytyisivät polttoaineiden käsittelyn loppumisen myötä. Sähkö-
laitoksen tutkimuksessa mainitaan myös kaukolämmityksen edut kaupungin ilman kannalta:
savukaasujen pilaama ilma ja rakennusten nokeentuminen mustiksi vähenisivät olennaisesti,
kun voimalaitoksen savukaasut voitaisiin tehokkaasti puhdistaa ja johtaa korkean savupiipun
avulla kaupungin ulkopuolelle. Tärkeintä oli energiahukan vähentäminen. Siihen velvoittivat
vähäiset vesivoimaosuudet ja rakentamattoman vesivoiman väheneminen, ulkomaisten, fossii-
listen polttoaineiden hintojen nousu tulevaisuudessa sekä arviot energiankulutuksen jatkuvasta
kasvusta Suomessa, kuten oli tapahtunut muuallakin länsimaissa.217

214  Khs 12.8.1948, 1736§.
215  Energiasanomat 19/2005, 5, elektroninen lähde.
216  Kaukolämpötutkimus 1953, 7-8.
217  Kaukolämpötutkimus 1953, 10, 29–30.
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Selvityksessä tehtiin esimerkkilaskelmat kaukolämmityksen kannattavuudesta Salmi-
saaren uudella voimalaitoksella tuotetun lämmön myymisestä Etu-Töölön kaupunginosaan.
Siellä kaukolämpöä kohtaan oli erityistä kysyntää, sillä alueen rakennuskanta alkoi olla juuri
siinä vaiheessa, että keskuslämmitysjärjestelmien uusiminen oli ajankohtaista. Keskuslämmi-
tyskattiloiden vaatimien investointien rinnalla liittymiskustannukset kaukolämpöverkkoonkin
tuntuivat kohtuullisilta. Salmisaaren voimalaitoksen toista turbiinilaitteistoa ehdotettiin otetta-
vaksi kaukolämmityskäyttöön ja putkistoja arveltiin voitavan rakentaa kesällä 1955.218

Kaukolämmitys vaikutti osaltaan siihen, että sähkö- ja kaasulaitoksen keskinäinen kilpai-
lu kallistui sähkölaitoksen eduksi. Kaasulaitoksen laajennushanketta perusteltiin esimerkiksi
sillä, että sähköliesien käyttäminen kotitalouksissa oli kansantaloudellista tuhlausta, minkä
takia ainoastaan kaasuliesien käyttö tuli sallia kaupungissa.219 Sähkölaitoksen johtaja Ryt-
könen vastasi pitämässään esitelmässä, että kaasun ja sähkön käyttö liesissä oli lämpötalou-
dellisesti lähes yhtä perusteltua, mikäli sähkö tuotettaisiin nykyisillä lauhdevoimalaitoksilla.
Mikäli sähköntuotannossa puolestaan siirryttäisiin vastapainevoimalaitoksessa tuotettuun säh-
köön, olisi sähkö verrattoman monta kertaa tehokkaampi ja edullisempi energiamuoto. Vas-
tapainevoimalaitoksessa talteen otetun lämmön ansiosta polttoaineen hyötysuhde nousisi yli-
voimaiseksi.220 Sähkölaitos kiirehti sähkön ja lämmön yhteistuotantoa ja piti lisäinvestointeja
kaasuntuotantoon ”laajakantois[ena] onnettom[ana] ratkaisu[na]”.221 Vakuuttavana todisteena
kaukolämmön puolesta pidettiin Tanskassa tehtyjä panostuksia kaukolämpölaitoksiin ja kaa-
sulaitosinvestointien lykkäämiseen.222

Sähkö- ja kaasulaitos kilpailivat kuluttajien mieltymyksistä ja kaupungin investointiva-
roista. Sähkölaitoksella oltiin vakuuttuneita sähkön merkityksen kasvusta energiahuollossa
suhteessa kaasuun. Kaasulaitoksella sivuutettiin vastapainevoiman edut ja keskityttiin vertaa-
maan kaasua sivutuotteineen lauhdevoimalla tuotettuun sähköön, jolloin hiilen kaasutus olisi
taloudellisin vaihtoehto. Kaasulaitoksen pääasiallista sivutuotetta, koksia, markkinoitiin kivi-
hiiltä vähäisemmillä ympäristövaikutuksilla sekä kotimaisena polttoaineena, jonka suosimi-
nen edistäisi myös valuutan säästöä.223 Valuuttasäästö oli kyseenalainen, sillä koksi valmistet-
tiin kaasulaitoksella ulkomaisesta kivihiilestä. Kaasulaitoksella perspektiivi oli ennemminkin
menneisyydessä, siirtymässä kivihiilestä koksiin lämmityspolttoaineena, vaikka suunnitelmat
vastapainevoimalla tuotetusta kaukolämmöstä olivat jo valmiina ja Sörnäisten alueella muuta-
mien yritysten toimitiloja jo lämmitettiin Suvilahden voimalaitoksen toimittamalla höyryllä.224

218  Kaukolämpötutkimus 1953, 36, 126, liite 51.
219  Teolk 29.8.1947, 417§.
220  Teolk 18.2.1948, 108§, liite 3.
221  Teolk 18.2.1948, 108§, liite 2.
222  Teolk 18.2.1948, 108§, liite 1.
223  Pöntys 1955, 40.
224  Ks. seuraava luku.
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Sähkön ja lämmön yhteistuotanto merkitsi kaasulaitokselle vakavaa kilpailijaa. Toisaalta niin
kauan kuin kaukolämmitystoiminta oli vielä marginaalista ja kaasunkulutus oli varmistettu
kaupungin itäosien uusien asuinalueiden kaasuliitännän pakollisuudella, oli kaupungissa tilaa
ja kysyntää molempien tuotantolaitosten tuotteille. Energiankulutuksen kasvukäyrät ja poltto-
ainepulan jääminen historiaan lupasivat hyviä aikoja molemmille energiantuottajille.

Kaukolämmityksen alku Helsingissä

Suvilahden voimalaitoksesta oli jo 1920-luvun lopulla johdettu maanalaista putkea pitkin höy-
rylämpöä Sörnäisten Rantatien toisella puolella sijaitsevalle korjauspajalle. Höyryn toimitus
laajeni 1930-luvulla läheiselle betonivalimolle sekä kaasulaitokselle. Sotien jälkeen höyryn
myyntiä kehitettiin suunnitelmallisesti ja uusi höyryputki rakennettiin kesällä 1952. Seuraa-
vana vuonna kaupungin teurastamo sekä Oy Lindström Ab:n pesula alkoivat lämmittää lii-
ketilojansa sähkölaitoksen toimittamalla höyryllä. Höyrykaukolämmön tariffeista sovittiin ja
höyryä alettiin tarjota kaikille halukkaille asiakkaille. Höyrykaukolämpö sai suuren suosion
ja monet Suvilahden voimalaitoksen lähellä sijaitsevat teollisuuslaitokset siirtyivät sen asiak-
kaiksi. Tähtäin oli kuitenkin jo vesikaukolämmityksessä, eikä höyrykaukolämpöverkkoa ollut
tarkoitus kasvattaa lähialueita laajemmalle.225

Vesikaukolämmitys päätettiin aloittaa Salmisaareen valmistuvasta uudesta voimalai-
toksesta. Läheisissä kaupunginosissa tehtyjen kyselyjen perusteella kiinnostus ostaa lämpöä
sähkölaitokselta oli suurta ja hanke olisi näin kannattava. Kaukolämmön hinta luvattiin pitää
korkeintaan samansuuruisena kuin keskuslämmitys tulisi maksamaan, tavoitteena oli laskea
hinta vielä alemmaksi.226 Vesikaukolämmityksen ensimmäinen asiakas oli ravintolakoulu Per-
ho, joka liitettiin verkkoon 14.8.1957.227 Jo seuraavana vuonna vesikaukolämmön myynti ohit-
ti höyryn myynnin.

Kaukolämmityksen kannalta 1950-luku oli toimeliasta aikaa. Uusia asuinalueita suun-
niteltaessa päädyttiin yhä useammin keskitettyyn lämmöntuotantoon alueellisissa lämpökes-
kuksissa. Käpylä lämpeni jo vuonna 1939 aluelämmöllä, sittemmin myös Haaga, Ruskeasuo,
Tapiola ja Roihuvuori. Näissä ei Tapiolaa lukuun ottamatta kuitenkaan kannattavuussyistä ryh-
dytty sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Tapiolassa, uuden kaupunkirakentamisen näyttä-
vimmässä esimerkissä, toteutettiin alusta alkaen koko kaupunginosan lämpöhuolto keskitetystä
lämpökeskuksesta käsin. Hyvistä kokemuksista kirjoitettiin innostuneesti, sillä laajuudessaan
kokeilu oli ensimmäisiä Suomessa. Tärkeänä kriteerinä luonnonläheisessä puutarhakaupun-
gissa pidettiin sitä, että kaukolämmitys ehkäisi puutarhakaupunginosan peittymisen nokeen
ja lentotuhkaan, kuten muissa kaupungeissa usein tapahtui. Tapiolassa toivottiin erityisesti

225  Kurki-Suonio 1963, TA 10/1963. Shl vuosikertomus 1959; Turpeinen 1984, 266–267.
226  Kilpinen 1955, 85, FK 3/1955.
227  Turpeinen 1984, 266–267.
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ikivanhojen mäntyjen ja kauniiden koivikkojen säilymistä tuleville sukupolville puhtaamman
ilman ansiosta.228

Kaukolämmön myynti oli kaupungin sähkölaitokselle taloudellinen menestys. Korkeista
kaukolämpöverkon investointikustannuksista huolimatta oli lämmön myynti laitoksen tuot-
tavin osa-alue. Keskitettyä lämmöntuotantoa ryhdyttiin johdonmukaisesti ulottamaan mah-
dollisimman laajalle alueelle Helsingissä. Vuonna 1969 tehtiin periaatteellinen päätös uusien
asuinalueiden keskitetystä lämmityksestä, jolloin kaukolämmityksestä tulisi vallitseva läm-
mitysmuoto Helsingissä.229 Uusien asuinalueiden rakentaminen oli kiivasta 1960- ja 1970-lu-
vuilla, eikä voimalaitosten lämmöntuotantokapasiteetti riittänyt kaikkien alueiden liittämiseen
kaukolämpöverkostoon. Jotta uusien talojen kaksinkertaisilta lämmitysjärjestelmiltä vältyt-

228  Sassi 1955, 80, FK 3/1955; Suvanto 1955, 252–256, Kunnallistekniikka 2/1955.
229  Shl vuosikertomus 1969, 330.

Kartta 6. Kaukolämmitysalueen laajuus Helsingissä 1960–1980. (Helsingin sähkölaitoksen
vuosikertomukset.)
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täisiin, rakennettiin väliaikaisia lämpökeskuksia, jotka huolehtivat lämmöntuotannosta siihen
asti, kunnes alueet voitiin kytkeä varsinaiseen kaukolämpöverkkoon. Ensimmäiset tilapäiset
lämpökeskukset rakennettiin vuonna 1959 Kallioon ja vuonna 1962 Vallilaan. Ne huolsivat
uusia kiinteistöjä siihen asti, kunnes Hanasaaren voimalaitoksen viivästyneet työt saataisiin
päätökseen.230 Talvipakkasten kulutushuippuja varten alettiin 1960-luvulla rakentaa huippu- ja
varavoimalaitoksia. Nämä raskasta polttoöljyä käyttävät laitokset kehittivät vuoden kokonais-
lämpöenergiasta vain joitakin prosentteja.231 Niillä oli pieni merkitys kokonaistuotannossa,
mutta niiden päästöt ajoittuivat talvisiin pakkaspäiviin, jolloin ilmanlaatu oli muutenkin usein
heikoimmillaan.

Rakennusten lämmitys keskitetysti voimalaitosten kautta merkitsi samankaltaista harp-
pausta, kuin oli ollut vuosisadan alkupuolen siirtymä huonekohtaisista kaakeliuuneista kiin-
teistöjen keskuslämmitykseen.232 Taloihin ei enää lähtökohtaisesti rakennettu omia kattilalai-
toksia, mikä oli merkittävä muutos talonrakennuksessa. Kaupungin lämpöhuollon infrastruk-
tuuri oli muuttumassa suuren mittakaavan voimalaitosten varassa toimivaksi. Lämmitys ja
siihen liittyvät laitteistot ja toiminnot siirtyivät omasta pihapiiristä toiseen kaupunginosaan,
pois kaupunkilaisen arkisesta toimintaympäristöstä. Mumfordin ”näkymätön kaupunki”233,
maanalainen teknisten järjestelmien ja putkistojen verkosto, toteutui kahdessa merkitykses-
sä: kaupungin lämmitys siirtyi piiloon maan alle ja samalla lämmityksen jätteet, tuhansista
kiinteistökohtaisista piipuista nousevat savut, hävisivät kaupunkiympäristöstä. Lämmitykses-
tä aiheutuvat savut purkautuivat enää muutaman suuren voimalaitoksen korkeista piipuista.
Kaukolämmitykseen siirtyminen merkitsi sekä Helsingin ilmanlaadun että katukuvan kannalta
suurta muutosta.

Kun talokohtaiset keskuslämmityslaitteet kylmenivät, hävisivät tupruttavien savupiippu-
jen lisäksi kaupunkikuvasta koksinkuljetusautot ja polttoainejakelun infrastruktuuri. Koksi-
kuormia ei purettu enää varastoihin, eikä pihoilla tarvinnut enää kärsiä koksin käsittelyn aihe-
uttamasta likaantumisesta ja pölyämisestä. Koksia oli aiemmin jopa varastoitu laittomasti aina-
kin kahden taloyhtiön, Lönnrotinkatu 38 ja Dagmarinkatu 12 sisäpihoilla, mistä se oli pölynnyt
asukkaiden kiusaksi.234 Talojen kellareista vapautui aikaisemmin koksin säilytykseen käytettyä
varastotilaa. Talonmiesten ja kiinteistöjen lämmittäjien työnkuva muuttui suuresti. Kun öljy-
lämmitys oli vähentänyt halko- ja koksiaikoihin verrattuna lämmitykseen kuuluvia tehtäviä, jäi
kaukolämmityksen myötä enää laitteistojen seuranta ja huollot talonmiehen tehtäviksi.

230  Shl vuosikertomus 1959.
231  TA 7-8/1966, 60.
232  Sassi 1955, 84, FK 3/1955.
233  Mumford 1961, 563–567.
234  Terveysvirastoon 14.3.1958 saapunut kirjelmä (HKA/Tervv/Ea 23(2)) ja 12.7.1952 päivätty kirjelmä (HKA/
Tervv/Asuntojentarkastustoimiston saap. kirjelmät 1950–1952/Ea 6/välikkö P ja Q) Talonmiehen velvollisuuksista
ks. He-Le 15.1.1960.
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Kaukolämmitys yleistyi Helsingissä nopeasti. Vain kymmenessä vuodessa uusi lämmitysmuo-
to löi itsensä läpi pääkaupungissa ja kahdessa vuosikymmenessä valtaosa kantakaupungista
kuului kaukolämmön piiriin. Kaukolämmitysalue laajeni kaupunginosittain, minkä takia savu-
haittojen paikallinen väheneminen tuli ilmeiseksi jo varsin pian. Salmisaaren voimalaitoksen
lähellä asuvat töölöläiset olivat jo 1950-luvun loppuun mennessä vapautuneet lämmityksen
aiheuttamista savuista lähes kokonaan. Kaukolämmityksen eteneminen näkyi myös tutkimuk-
sissa: vuosien 1959 ja 1965 välillä vähenivät tyypilliset lämmityksen päästöt niillä alueilla,
joissa taloja oli siirtynyt kaukolämmitykseen.235

Kaukolämmitystä oli sähkölaitoksella alettu kehittää taloudellisista syistä, mutta jo pian
kaupunkilaiset ja viranomaiset huomasivat sen merkityksen ilmanlaadun parantajana. Kauko-
lämmityksen yleistyminen teki siitä todellisen vaihtoehdon savutusongelmien ratkaisemiseen.
Terveysviranomaiset kehottivatkin laitoksia, joiden lämmityslaitosten savuista valitettiin, liit-
tymään kaukolämpöön.236 Kaukolämmitykseen siirtyminen ei ollut pikainen helpotus savu-
ongelmiin, sillä asiakkaat olivat riippuvaisia sähkölaitoksen aikatauluista kaukolämpöverkon
laajennuksen suhteen.237 Kaukolämpöverkon laajennustyöt edistyivät ripeästi, mutta jo pian
sähkölaitos joutui rajoittamaan uusien kaukolämpökuluttajien ottamista, sillä verkkoa ei kyetty
laajentamaan kasvavan kysynnän edellyttämässä tahdissa. Lämmöntuotantokapasiteetin puute
hidasti kaukolämmön yleistymistä.238 Lisäksi kaukolämmitykseen siirtyminen oli kiinteistöille
suurehko investointi, sillä keskuslämmityksen pannuhuoneeseen tuli hankkia kaukolämmitys-
laitteet ja vetää runkoverkosta talojohdot. Monesti lämmitysmuodon vaihto haluttiinkin ajoit-
taa keskuslämmityslaitteistojen luonnollisen uusimisajankohdan yhteyteen.

Kaukolämmitys ei ollut pikainen vastaus savuongelmiin, mutta toteutuessaan ratkaisuun
olivat tyytyväisiä sekä savuista kärsinyt naapuri kuin savuja aiheuttanut laitoskin. Kaukoläm-
mön edut olivat sekä taloudellisia että mukavuustekijöitä. Taloudelliset tekijät olivat selkeästi
ensisijaisia, mutta mukavuustekijät olivat lisäetu, joka kasvatti kaukolämmön houkuttelevuut-
ta. Markkinahenkisissä puheissa lueteltiin kaikki myönteiset piirteet, joita kaukolämpöön liit-
tyi. Kaukolämmityksen aikaansaama ilmanlaadun parannus rinnastettiin muihin mukavuuste-
kijöihin, joita kaukolämmitys toi mukanaan. Näitä olivat tuhkan ja koksin käsittelyn loppumi-
nen ja sen kautta ympäristön siistiytyminen.

Kaukolämmitys ja sähkövoiman käyttö olivat esimerkkejä ilmansuojelun keinoista, jois-
sa paikallinen saastelähde poistui täysin. Samalla tosin keskitetyn energiantuotannon ilman-
saasteongelmat lisääntyivät toisaalla. Vaikka voimalaitoksissa tuotetun energian haitat olivat
tehokkaammin hallittavissa kuin pienten paikallisten tuottajien, merkitsi se Helsingin osalta

235  Laamanen & Noro 1967a, 25.
236  Thl 18.7.1962, 560§; Thl 21.10.1970, 1324§.
237  Thl 15.12.1965, 984§.
238  Ks. esim. Shl vuosikertomukset 1963 ja 1968; HS 6.6.1968.
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haittojen keskittymistä tiettyihin, jo muutenkin kuormitettuihin kaupunginosiin. Voimalaitos-
ten lähiympäristöt kantoivat enenevässä määrin koko kaupungin ilmansaastetaakkaa.

3.5 Ilmansaasteongelmat taloudellisen kasvun kontekstissa

Toisen maailmansodan jälkeistä Suomea leimasi ensisijainen pyrkimys taloudelliseen kasvuun
ja elintason nousuun. Vaikutusvaltaisen yhteiskuntapoliitikon, Pekka Kuusen, sanoin: ”Yh-
teisen taloudenpitomme perimmäisenä tavoitteena ei voi olla muu kuin jatkuva taloudellinen
kasvu.”239 Köyhyyden ja sotien koettelemuksien jälkeen suomalaiset janosivat leveämpää lei-
pää ja länsimaista elintasoa. Siitä tuli suuri yhteinen suomalainen projekti. ”Oma soppi, kissa,
kahvi ja keinutuoli eivät enää riitä [..] tavoitteena on jo tänään oleva televisio.”240

Teollistuminen oli avain taloudellisen kasvun varmistamiseen, mikä puolestaan turvaisi
rauhalliset, tasapainoiset ja oikeudenmukaiset yhteiskuntaolot koko Suomen väestölle. Yksi-
tyistä kulutusta korostettiin tuotannon ja taloudellisen kasvun edellytyksenä.241 Taloudellisen
kasvun tavoitteesta muodostui sodanjälkeisen Suomen kulttuurinen itsestäänselvyys, jonka
takana seisoivat laajat yhteiskuntapiirit. Muutamaa kriittistä poikkeusta lukuun ottamatta suo-
malaiset sisäistivät talouskasvun ideologian ja teknologisen optimismin.242 Leena Suopajärvi
on käyttänyt ympäristökiistoja koskevassa tutkimuksessaan bourdieulaista doksan käsitet-
tä.243 Siinä kiteytyy tietyn järjestyksen vaihtoehdottomuus; ajatus siitä, että tietty sosiaalinen
maailma on vastaansanomattomasti ainoa mahdollinen tietyssä ajassa, se hallitsee täysin yh-
teiskunnallista toimintaa. Sotienjälkeisessä Suomessa vallitsi talouskasvun ja materiaalisen
hyvinvoinnin doksa. Kasvun perustumista luonnonvarojen kiihtyvään käyttöön ja aineellisen
vaurauden yhteyttä ympäristön pilaantumiseen ei otettu huomioon yhteiskunnallisessa kes-
kustelussa. Esimerkiksi yksi aikansa merkittävimmistä suomalaisista yhteiskuntatieteilijöistä,
Pekka Kuusi, on ollut teoksillaan mukana vahvistamassa kasvuideologian läpitunkevuutta.

Hegemonisen kasvuihanteen kontekstissa urbaanit ympäristöongelmat nähtiin yksittäisi-
nä kaupunkimaisen elämän haittapuolina irrallaan taloudellisen kasvun väistämättömistä seu-
rauksista ympäristön laadussa. Helsingin ilmansaastuminen oli irrallinen, paikallinen haitta
– epäkohta ja häiriötekijä, jonka uskottiin hoituvan aikansa keinovalikoiman turvin pois päi-
väjärjestyksestä. Martin Hajer mainitsee Helsingissäkin tyypilliset piipunpääteknologiat esi-
merkkinä teknokraattisesta lähestymistavasta ympäristöongelmaan. Siinä saastumista sinänsä
ei kyseenalaisteta, vaan ongelmat hoidetaan ilman, että sen perimmäisiin syihin puututaan.244

239  Kuusi 1963, 24.
240  Kuusi 1963, 59.
241  Kuusi 1963, 31.
242  Massa 1994, 119.
243  Suopajärvi 2001, 26–27. Ks. myös. Laine & Peltonen 2003, 73–75.
244  Hajer 1996, 248.
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Saasteiden määrää vähennetään lisäämällä tekno-
logiaa, joka muuntaa saasteen toiseen olomuotoon
tai siirtää sen esiintymisen paikkaa tai aikaa.245

Pula-ajan säästäväisyydestä voitiin jo luopua
ja sen sijaan siirtyä nauttimaan elintason muka-
naan tuomista mukavuuksista. Helsingin sähkölai-
tos kampanjoi vuonna 1969 sähkökulutuksen kas-
vattamiseksi vetoamalla sähkön edullisuuteen ja
sähkönsäästön vanhanaikaisuuteen. Oli aika mur-
taa vanhakantainen myytti sähkönsäästön tarpeel-
lisuudesta.246 Yltäkylläisyyden aika oli koittanut ja
huoleton kaupunkilainen teetti työt vaivattomasti
sähköllä. Sähkönsäästäjä oli yrmeä änkyrä - ”Äl-
kää olko naksuttelija” julisti kampanja. (ks. kuva)

Paikoitellen taloudellisen kasvun tavoite
mahdollisti ilmanlaadun kannalta suotuisan ke-
hityksen, kuten kävi kaukolämmön tapauksessa.
Päästöt vähenivät taloudellisesti kannattavan hank-
keen myönteisenä sivujuonteena. Lisäksi päästöt
keskittyivät aiempaa suppeammalle maantieteel-
liselle alueelle. Valtaosalle kaupunkilaisia kehitys
oli selvä parannus. Taloudelliset intressit kävivät
yksiin ilmanlaadun kohentamisen kanssa. Samoin
teollisuuden siirtyminen pois kantakaupungista oli
liiketoiminnan taloudellisuuslaskelmien sanelema
ratkaisu, joka vähensi savuhaittoja keskustassa.
Läheskään aina tilanne ei ollut kaikkien osapuo-
lien kannalta suotuisa. Talo- tai korttelitasolla
esiintyvät savuhaitat, joihin ei löytynyt teknisesti
tai taloudellisesti hyväksyttävää ratkaisua, johtivat

kiistoihin siitä, missä määrin kaupunkilaisten ympäristön laatua sai heikentää taloudellisten
kasvuihanteiden ja materiaalisen hyvinvoinnin priorisoinnin nimissä. Savuista kärsivätkään
kaupunkilaiset eivät kyseenalaistaneet materiaalisen edistysuskon doksaa, mutta vaatimuk-
sillaan he kuitenkin konkretisoivat hyvinvoinnin kääntöpuolen ja nostivat ilmansaastumisen
haitat pienen ilmansuojelupolitiikan kohteeksi.

245  LeCain 2004.
246  Shl vuosikertomus 1969.

Helsingin sähkölaitoksen kampan-
ja syksyllä 1969 sähkönkulutuksen
kasvattamiseksi.  (Helsingin sähkö-
laitoksen vuosikertomus 1969.)
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***

Kokoavasti voidaan todeta, että Helsingin merkittävimmät ilmansaasteiden päästölähteet
1960-luvun alkupuoliskolle saakka olivat pistelähteitä, jotka sijaitsivat asutuksen lähellä:
teollisuuslaitoksia, roskien polttouuneja ja lämmityspiippuja. Kaupungissa esiintyvät ilman-
saasteet olivat hyvin paikallisia, korkeintaan muutaman korttelin kattavia haittoja. Ongelmat
politisoituivat pihapiirin tai kaupunginosan mittakaavassa.

Koska savuhaitat kuuluivat terveydenhoitoviranomaisten toimialaan, ratkaistiin kiista-
tapaukset terveyshaittojen perusteella. Yleisemmin savuhaittoja käsiteltiin hygieenisenä ja
viihtyvyyden ongelmana, jotka oli maksettava hintana elintasosta, ”edistyksestä” ja talou-
dellisesta hyvinvoinnista. Hegemonista taloudellisen kasvun ideologiaa ei kyseenalaistettu.
Tupruttavassa savupiipussa kiteytyi ongelmakokonaisuus: kaupunkilaisia tai kaupungin talo-
utta hyödyttävät toiminnot kohtasivat kaupunkilaisten odotukset terveellisestä ja viihtyisästä
elinympäristöstä. Ilmaongelmat olivat tapauksia, jotka koskettivat vain pientä ihmismäärää,
yhden korttelin tai talon asukkaita. Nokisista savuista tuli pienen politiikan kohteita, pihapiirin
politisoituneita tapauksia. Vastakkain olivat näkemykset savujen haitallisuudesta ja toisaalta
kohtuudesta. Rajanvetoa käytiin siitä, mitä olivat kaupunkiasumisen kohtuulliset haitat, jotka
kaupunkilaisen oli siedettävä ja toisaalta, minkälaisia toimenpiteitä saattoi kohtuudella vaatia
savun aiheuttajalta.

Päästön lähteet olivat useimmiten helposti identi  oitavissa. Osittain savuongelmat pois-
tuivat luonnostaan kaupungista pois muuttavan teollisuuden myötä, välillä tarvittiin terveys-
viranomaisten päätöksiä. Viranomaiset käsittelivät savuongelmia tapauskohtaisina yksittäis-
kysymyksinä. Ilmaongelmien ratkaisuissa korostuivat prosessin loppupäähän liittyvät keinot:
päästöjen laimentaminen johtamalla savut korkeampien savupiippujen avulla ylemmäksi il-
maan sekä erilaiset tekniset lisälaitteet päästöjen vähentämiseksi.

Ilmanlaadun tulevan kehityksen kannalta suurin muutos oli kaukolämmityksen aloitta-
minen Helsingissä 1950-luvun jälkipuoliskolla. Sen lähtökohtaisena päämääränä ei ollut il-
mansuojelu, vaan taloudellisesti tuottava liiketoiminta ja käytetyn polttoaineen hyötysuhteen
parantaminen. Kaukolämmön rakentaminen eteni kaupunginosittain ja alueittain parantunut
ilmanlaatu oli havaittavissa jo pian keskitetyn lämmityksen aloittamisen jälkeen. Taloudellis-
ten intressien sivutuotteena rakennettiin lämmitysinfrastruktuuri, joka vähensi helsinkiläisten
savuhaittoja merkittävästi, kun yksittäisten lämmityspiippujen sijaan kaupungin lämmityksen
päästöt keskitettiin suuriin yksiköihin.
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4 Ilmakysymyksen kärjistyminen 1960-luvulla

Helsingin ilmansuojelukysymyksen osalta 1950-luvun jälkipuolisko ja 1960-luku oli merkittä-
vää aikaa. Ilmanlaadun ongelmia alkoi esiintyä tihenevässä määrin ja kaupungin viranomaiset
joutuivat pohtimaan saastumisen seurauksia yksittäistapauksia yleisemmin. Ilmansuojelun in-
stitutionalisoituminen käynnistyi, mikä näyttäytyi kahdella eri tavalla. Ensinnäkin Helsingissä
pyrittiin ensimmäistä kertaa hallinnollisesti järjestämään ilmansuojelua ja toisekseen ilma-
kysymys tieteellistyi. Institutionalisoitumiskehityksen taustalla oli Helsingin ilmakysymyksen
kärjistyminen, jopa suoranainen kriisiytyminen 1960-luvun aikana. Perinteisten, paikallisia
politisoituneita kiistoja aiheuttaneiden päästölähteiden rinnalla etenkin kasvava liikenne lisäsi
paineita ilmansuojelua kohtaan.

Formaalien instituutioiden osalta ilmansuojelun tilanne näytti Suomessa heikolta, sillä
ilmansuojelua ei ollut kattavasti oikeudellisesti säännelty. Ilmansuojelua koskevia yksittäisiä
säännöksiä sisältyi useiden eri oikeusalojen lakeihin ja asetuksiin ja myös kaupungeilla oli
mahdollisuus omien säännösten kautta vaikuttaa ilmansuojeluun. Vuoden 1920 ”laki eräistä
naapuruussuhteista” mahdollisti yksittäisen kansalaisen puuttumisen ilman saastumiseen ja
pilaamiseen. Lain mukaan ”älköön kukaan, mikäli ei jäljempänä toisin sanota, pitäkö varastoa
tai käyttäkö kiinteistöä niin, että naapuri taikka muu, joka lähistöllä omistaa maan tai huo-
neiston [kärsi] siitä pysyväistä kohtuutonta rasitusta, kuten kipinöiden, tuhkan, noen, savun,
lämmön, löyhkän, kaasujen, höyryn, tärinän, jyskeen tai muun sellaisen kautta”. 1

Laki naapuruussuhteista oli yksityisoikeudellinen eikä siihen liittyvien riita-asioiden
hoitaminen kuulunut maistraatin tai muiden hallintoviranomaisten toimivaltaan.2 Niinpä yk-
sittäisen ihmisen olisi tullut käynnistää oikeusprosessi pilaajaa vastaan, mikä nosti kynnystä
ryhtyä käräjöimään. Laki oli muiden tulkinnanvaraisuuksien ohessa ongelmallinen myös siksi,
että yksittäisen kantelijan tuli voida osoittaa haitta. Lisäksi naapuruussuhdelain perusteella
voitiin rasitusta aiheuttava laitos määrätä maksamaan korvauksia aiheuttamastaan haitasta,
mutta mikäli laitokselle oli aikoinaan hankittu myöntävä päätös, ei sen toimintaa voitu naapu-
ruussuhdelain nojalla lakkauttaa kokonaan. Päästäkseen haitasta kokonaan eroon valittajan oli
halvempaa ja helpompaa kääntyä terveysviranomaisten puoleen ja hakea haittaa aiheuttavan
toiminnan lopettamista sitä kautta. Naapuruussuhdelain perusteella käsiteltiinkin lähinnä pie-
nien pajojen lähinaapurilleen aiheuttamia haittoja. Yhdenkään suuren suomalaisen teollisuus-
laitoksen päästöjä ei käsitelty oikeudessa naapuruussuhdelain nojalla.3

Merkittävin osa ilmansuojeluun sovellettavissa olevista laeista sisältyi terveydenhoito-
lakiin ja kuntien omiin, terveydenhuollon piiriin kuuluviin säännöksiin. Vuoden 1879 tervey-

1  NaapL, (26/20), 17§, I mom.
2  Rytkölä 1971, 22.
3  Vuori 1977, 34–35; Huhtanen 1996, 51.
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denhoitoasetus oli säätänyt kaupunkeihin terveydenhoitolautakunnat, joiden tehtäviin kuului
kaikki sellainen toiminta, jolla saattoi olla vaikutusta terveydellisiin oloihin. Sen kuului myös
valvoa ympäristöhygieenisiä olosuhteita, joita vuoden 1927 terveydenhoitolain uudistuksessa
vielä täsmennettiin.4 Terveysviranomaisten mahdollisuutta puuttua ilmansaasteisiin vaikeut-
ti se, että se saattoi puuttua vain terveydellistä haittaa aiheuttavaan toimintaan. Terveydel-
lisen haitan yksiselitteinen osoittaminen oli vaikeaa. Yleisiä kriteerejä, joiden perusteella
terveyshaitta olisi voitu todentaa, ei ollut. Jokainen tapaus käsiteltiin erillisesti ja päätös pe-
rustui tapauskohtaiseen harkintaan. Ensimmäinen yritys luoda johdonmukaista linjausta il-
mansaastumiseen käynnistyi 1960, kun Helsingissä perustettiin erityinen komitea pohtimaan
ilmansaastumiskysymystä.

4.1 Hajukiusakomitea

Kimmokkeena ryhtyä virkamiestasolla järjestäytyneesti työstämään ilman saastumisen ongel-
mia olivat talokohtaiset roskanpolttouunit. Ne olivat yleistyneet nopeasti ja polton aiheutta-
mista katkuista ja savuista valitettiin aiempaa useammin terveysvirastoon. Jo vuonna 1959
terveysviranomaiset ottivat periaatteellisen kielteisen kannan uusien uunien rakentamiseen
savu- ja hajuhaittojen takia.5 Lautakunta ilmoitti myös, ettei se tulisi jatkossa enää hyväksy-
mään Arkkitehtiliiton standardisoimistoimiston RT-korttien ehdottamia pienimuotoisia uune-
ja, vaikka kortistoon oltiin lisäämässä ohjeita savuhaittojen vähentämiseksi.6 Hämmentävästi
samaan aikaan kaupungin kiinteän omaisuuden tarkastajat suosittelivat roskanpolttouunien
hankkimista kaupungin omiin kiinteistöihin ratkaisuna jätehuollon ongelmiin.7 Jätteenpoltto
on kuvaava esimerkki ilmansaastumisongelmien monimutkaisesta ja arvolatautuneesta luon-
teesta. Erilaiset lähtökohdat ja tehtävät selittävät eri viranomaisten täysin vastakkaiset näke-
mykset jätteiden pienpoltosta. Kunnan taloudenpidon kannalta jätehuollon mahdollisimman
edullinen hoitaminen oli ensisijaista, terveysviranomaisten näkökulmassa ratkaisivat lakisää-
teiset velvollisuudet huolehtia terveellisestä kaupunkiympäristöstä. Ympäristönäkökulma ra-
joittui muutaman viraston alaisuuteen, eikä hallinnollisia sektoreita ylittävä keskusteluyhteys
ollut toimiva.

Sillä aikaa kun viranomaiset selvittelivät kantojaan uunikysymykseen, jatkettiin niiden
rakentamista asuntoyhtiöissä. Terveydenhoitoviranomaisten kielteinen kanta rikkauuneihin ei
tavoittanut taloyhtiöitä tai sitten rajoitusten toteutumiseen ei uskottu ja taloudellisten etujen

4  TervL (192/27).
5  Thl 10.2.1960, 125§, liite 1 mukaan thl päätti kielteisestä kannasta jätteenpolttouuneihin 2.2.1959 kokouksessa.
Ko. päivämääränä ei lautakunnan kokousta pidetty eikä kaupunginhallitukselle annettua lausuntoa löytynyt. Pidän
todennäköisimpänä, että kyseinen lausunto on annettu, ja päivämäärä vain ilmoitettu väärin.
6  Thl 17.5.1961, 399§, liite 6.
7  Thl 16.9.1959, 783§, liite 1.
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toivossa uunien rakentamiseen ryhdyttiin siitä huolimatta. Taloyhtiöille oli tarjolla roskan-
polttouuneista hyvin ristiriitaista tietoa. Kiinteistöliiton Insinööritoimisto puolsi rikkauuneja
1960-luvulla niiden taloudellisuuden ja hygieenisyyden takia.8 Tämä osaltaan aiheutti kitkaa
siinä vaiheessa, kun uuneja ryhdyttiin sulkemaan. Taloyhtiöt vetosivat siihen, että vain joitakin
vuosia aiemmin uunien rakentaminen oli ollut vielä sallittua eikä mitään dramaattista muutosta
ollut voinut tällä välin tapahtua.

Aloite ilmansuojelun käsittelystä kunnallisella tasolla tuli Helsingin kaupungininsinööri
Walter Starckilta. Hän ehdotti talokohtaisten roskanpolttouunien kieltämistä tai lisäpolttolait-
teiden vaatimista hajuhaittojen ja savukiusan lopettamiseksi kaupungissa. Starck oli sama mies,
joka vajaa vuosikymmen aikaisemmin piti rikkauuneja hyvänä keinona vähentää epäsiisteyttä
ja rottia. Kaupunginhallitus perusti komitean, jonka tehtäväksi tuli miettiä ilmansaastumisen
ehkäisyä kaupungissa, kiinteistöjen jätehuoltoa ja erityisesti roskanpolttouunien aiheuttamaa
ongelmaa. Terveydenhoitolautakunta tavoitteli roskanpolttouunien kieltoa rakennusjärjestystä
muuttamalla. Kaupungininsinööri Starck itse nimettiin tämän ”hajukiusakomitean” puheen-
johtajaksi. Hänen lisäkseen siinä istuivat kaupunginlääkäri T. Wartiovaara, rakennustarkastaja
Aulis Salo ja puhtaanapitopäällikkö Heikki Saarento.9

Roskanpolttouunit olivat herättäneet kielteistä huomiota ympäri kaupunkia, mutta Walter
Starckin aloitteellisuuden taustalla olivat myös henkilökohtaiset intressit. Hän korostaa kirjel-
mässään ongelmaa erityisesti tiiviisti ja suljetusti rakennetuissa kaupunginosissa, esimerkiksi
Etu-Töölössä. Alkuperäisessä, rakennusviraston paperille tehdyssä kirjeessään, Starck toteaa
itse asuvansa Etu-Töölössä10, mutta maininta oli jälkikäteen yliviivattu.11 Hän ei tehnyt aloitet-
ta yksityishenkilönä, vaan kaupungininsinöörin ominaisuudessa, mikä lienee lisännyt aloitteen
painoarvoa, sillä se tuotiin käsittelyyn ohi virallisen esityslistan. Etu-Töölö kuului Helsingissä
etuoikeutettuihin alueisiin, sillä se oli ensimmäinen asuinalue, josta kaukolämmitys poisti kes-
kuslämmitysuunien savut. Töölössä ei myöskään sijainnut saastuttavaa teollisuutta. Roskan-
polttouunit olivat Etu-Töölössä enää ainoa yksiselitteinen ja yleinen saastuttaja. Polton haitat
korostuivat, kun muut päästölähteet poistuivat kulmakunnilta. Roskanpoltosta tuli ilmeinen
silmätikku muuten niin arvostetulla asuinalueella.

Hajukiusakomitean mietintö valmistui kesällä 1964. Siinä käsiteltiin jätteenpolttouunien
rakentamiseen liittyviä säädöksiä ja esiteltiin muiden Pohjoismaiden kaupunkien jätteenpolt-
toa. Rakennustarkastajan tulkinnan mukaan uunien rakentamista ei voitaisi rakennusasetuk-
sen mukaan kokonaisuudessaan kieltää.12 Komitea oli ehdottanut työnsä aikana uusittavaan
rakennusjärjestykseen tiukempia rajoituksia uunien käytölle ja mahdollisuutta kieltää niiden

8  Thl 24.2.1965, 153§, liite 4.
9  Thl 10.8.1960, 645§; Khs 12.1.1960, Opetus- ja sairaalatoimen esitys nro 12.
10  Walter Starck asui osoitteessa Fredrikinkatu 60 A. (HKA/Osoiterekisteri)
11  Thl 10.8.1960, 645§, liite 1.
12  RakA 76§.
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käyttö, mutta kaupunginvaltuusto hyväksyi 1963 alkuperäistä ehdotusta väljemmän ja yli-
malkaisemman sanamuodon.13 Lopulta komitea ehdotti, että rakennustarkastajan ohjeisiin
lisättäisiin yksityiskohtaiset määräykset uunien laadusta ja niiden rakentamisen luvanvarai-
suudesta. Rakentajien ohjeina toimivasta RT-kortistosta poistettaisiin uuneja koskevat kortit.
Komitea käsitteli Helsingin ilmansaastumista
hyvin yleisellä tasolla. Yleisinä ilmansaastu-
mista koskevina suosituksina ehdotettiin, että
Kaupunkiliiton kautta pyrittäisiin valtakun-
nalliseen ilmansaastumisen rajoittamiseen ja
että terveydenhoitolautakuntaa kehotettaisiin
aika ajoin tutkimaan Helsingin ilman saastu-
mista.14 Roskanpolttouuneja lukuun ottamatta
saastumista ei pidetty kovin merkittävänä.

Terveysviranomaiset suhtautuivat varo-
vaisen myönteisesti ehdotuksiin. He uskoivat,
että aiempaa tiukemmat vaatimukset nostaisi-
vat uunien kustannuksia, mikä hillitsisi asun-
toyhtiöiden halua rakentaa jätteenpolttouuni.
Maistraatti kannatti uunien yksiselitteistä
käyttökieltoa koko kaupungin alueella.15 Ha-
jukiusakomitean saavutukset jäivät melko ke-
vyiksi, sillä päätavoite – puuttua talokohtaisen
jätteenpolton aiheuttamiin haittoihin – jäi vie-
lä ilman tehokasta ratkaisua. Terveydenhoito-
lautakunnan arvio siitä, että valituksia tulee
jatkossakin ”jossain määrin” osui enemmän
kuin oikeaan. Rakennustarkastajan uudet oh-
jeet tulivat voimaan kesällä 1968. Niiden mu-

13 Kaupunginhygieenikko oli jo 1960 ehdottanut, että Helsingissä tuli Tukholman mallin mukaan rakennusmäärä-
yksissä ohjata pois rikkauuneista, Thl 10.2.1960, 125§, liite 1.
14  Khs 23.9.1966, 2506§, liite 1.
15  Khs 23.9.1966, 2506§, liitteet 2 ja 6.

Terveystarkastaja Pauli Lindfors mittaa
jätteenpolttouunin lämpötilaa. Kuvaa-
ja tuntematon. (Kuva: Pertti Forssin
yksityiskokoelma.)
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kaan roskanpolttouunin laitteistojen tai rakenteen tuli varmistaa täydellinen palaminen vähin-
tään + 800 °C lämpötilassa. Lisäksi vaadittiin 95 % erotuskyvyn tehoista lentotuhkanerotinta,
jolla varmistettaisiin savukaasujen riittävä puhtaus.16

Terveydenhoitolautakunta totesi vuonna 1964, että roskanpolttouunien kelpoisuuden
osoittavat mittaukset olivat toistaiseksi ongelma, sillä terveysvirastosta puuttui sekä laitteisto
että henkilökunta, joka pystyisi huolehtimaan mittauksista pätevästi. Savukaasujen kiintei-
den aineiden mittaaminen oli hankalaa, joten käytännöllisesti helpompi ratkaisu oli mitata
palamislämpötilaa. Vuoden 1968 lokakuusta lähtien roskanpolttovalitukset johtivat terveysin-
sinöörin tarkastuskäyntiin, jonka yhteydessä mitattiin jätteiden palamislämpötila. Terveysvi-
rastolle hankittiin sähköinen lämpömittari tätä tarkoitusta varten.17 Yhdessäkään tapauksessa
lämpötila ei noussut vaadittuun +800 °C, jolloin terveydenhoitolautakunta kielsi uunin käytön
sen aiheuttaman terveydellisen haitan perusteella.18

Hajukiusakomitean työn seurauksena roskanpolttouunien haju- ja savuhaitat pelkistet-
tiin riittämättömäksi palamislämpötilaksi. Liian alhainen lämpötila merkitsi huonoa palamista,
joka puolestaan aiheutti terveydelle haitallisia savukaasuja. Koska uuneja ei voinut sellaisenaan
kieltää, saivat viranomaiset lämpötilan mittaamisella selkeän ja objektiivisen välineen puuttua
yhteen ilmansaastumisen lähteeseen Helsingissä.19 Sen myötä luotiin ensimmäinen kvantitatii-
viseen kriteeristöön perustuva määräys, jonka tavoitteena oli estää ilman saastuminen. Olen-
naista määräyksissä oli mitattavuuden mahdollisuus. Aikaisemman, aistihavaintoihin perustu-
van, subjektiivisen haitta-arvion sijaan määriteltiin nyt eksaktisti riittävän puhtaan palamisen
edellytykset. Eksaktin menetelmän kehittäminen ilmansaastehaitan hallitsemiseksi oli vastaus
roskanpolttouunien savuhaittojen kärjistymiseen Helsingissä. Lisääntyviä ilmanlaadun ongel-
mia pyrittiin 1960-luvulta alkaen yleisemminkin lähestymään tieteellisestä näkökulmasta.

4.2 Ilmansaasteet ja tiede

Ilmanlaadun tieteellisen tutkimuksen käynnistymiseen Helsingissä vaikuttivat monet tekijät.
Objektiivisen tiedon tavoite yhdessä kansainvälisten yhteyksien ja tapahtumien kanssa olivat
merkittävässä roolissa ilmansaastumisen tutkimuksessa 1950-luvulla. Saastekeskustelun ran-
tautuminen Suomeen liittyi kansainvälisiin tapahtumiin ja tendensseihin, joiden myötä ilman-
saastumisen problematiikka kehittyi nopeasti merkittäväksi teemaksi länsimaissa.

Ilmansaastumisen historia tuntee lukuisia tuhoisia saastesumukausia, joita esiintyi 1800-
luvun jälkipuoliskolta alkaen Euroopan ja Yhdysvaltojen teollistuneissa suurkaupungeissa.

16  Korkein sallittu kiinteiden aineiden määrä oli (H/25)2 g/Nm3, jossa H on savupiipun korkeus. Ks. Rakennus-
tarkastajan yleisohjeita/jätehuolto, 25.
17  Asuntojentarkastustoimiston vuosikertomus 1968, Thl 23.4.1969, 469§, liite 3.
18  TervA 74§.
19  Vrt. Thl 30.12.1968, 1334§, liite 1.
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Lontoo kietoutui säännöllisesti sumun ja savun muodostamaan vaippaan, johon menehtyi
ihmisiä ja eläimiä. Hernerokkasumut (”pea-soup fog”) lietsoivat 1800-luvun lopulla maail-
manlopun tunnelmaa tähän metropoliin.20 Tammikuussa 1930 kehittyivät Belgiassa Maas-joen
laaksossa lähellä Liégeä sääolot otollisiksi lämpötilainversiolle, joka kesti useita päiviä.21 Il-
mansaasteet eivät hajaantuneet ja kolmen päivän kuluttua ihmiset alkoivat sairastua. Kuol-
leisuus kohosi kymmenkertaiseksi normaaliin verrattuna. Hengitysteiden ärsytykseen kuoli
erityisesti vanhuksia sekä keuhko- ja sydäntauteja potevia ihmisiä. Yhdysvaltojen Los Ange-
lesissa todettiin toistuvasti vaikeita ilmansaastumisongelmia vuosina 1945–1947.22

Kaksi historian merkittävimmiksi nostettua ilmansaastumisen episodia tapahtui pian toi-
sen maailmansodan jälkeen. Yhdysvalloissa herättiin saasteiden terveysvaikutuksiin ja ilman-
suojelun tarpeeseen vuoden 1948 Donoran katastro  n jälkeen. Savuistaan kuuluisan Pittsburg-
hin eteläpuolella sijaitsevan Donoran teollisuuskaupungin ylle laskeutui Pyhäinpäivän yönä
26.10.1948 saastepilvi, joka neljän päivän ajan tukahdutti elämää kaupungissa. Lähes puolet
kaupungin asukkaista sairastui ja ilmansaasteisiin kuoli kaksikymmentä ihmistä.23

Suomalaiseen mediaan ylsi kuitenkin vasta Lontoon joulukuun 1952 tappajasumu (”kil-
ler smog”), jonka arvellaan surmanneen noin neljä tuhatta lontoolaista.24 Sekä Uusi Suomi että
Helsingin Sanomat uutisoivat usean päivän ajan Lontoon ympärille kietoutuneesta sankasta
sumusta, jonka johdosta ”Lontoon gangsterit heiluvat sumussa kuin haikalat vedessä”.25 Etu-
sivulla kerrottiin, että ”sinappikaasun väristä ja saunan savun makuista ainetta [… ] sanotaan
häveliäisyyssyistä sumuksi [… ] mutta se ei ole sumua, koska sitä ei voi karkottaa huoneesta
lämmittämällä”.26 Sumu pysyi paikallaan tiheänä verhona kaupungin yllä ”lämpötilan ylös-
alaisin kääntymisen” ansiosta. Sumun kerrottiin sisältävän määrättömästi mikroskooppista
nokea, Uuden Suomen kirjeenvaihtajan mukaan 870 000 nokihiukkasta kuutiotuumaa kohden
normaalin 125 000 asemesta.27

Päähuomion kirjeenvaihtajien raporteissa saivat lukuisat onnettomuudet ja vauriot, joita
sumumeri Lontoossa aiheutti: eläinnäyttelyn kuolleet arvokkaat lehmät, ihmisten kärsimykset

20  Luckin 2003.
21 Inversiolla tarkoitetaan suureen käänteistä käyttäytymistä. Ilmanlaadun kannalta olennaista on maanpinnan
lähellä olevien ilmakerrosten lämpötilainversio. Tuolloin maanpinnan lähellä olevat ilmamassat ovat poikkeuksel-
lisesti kylmemmät kuin yläpuolinen ilma. Tällöin normaalit vertikaaliset ilmavirtaukset estyvät ja lämmin ilmaker-
ros muodostaa ”kannen” kylmemmän ilmamassa päälle ja estää saasteiden hajaantumisen ja laimentumisen.
22  Savolainen & Vähäkangas 2005.
23  Snyder 1994, 118; Pennsylvanian osavaltion ympäristönsuojeluosasto 2006.
24  Lontoon savusumun uhrien määrän luotettava arvioiminen on hyvin hankalaa, johtuen kuolleisuuden vertailu-
ajankohdasta ja muiden tekijöiden yhteisvaikutuksista, esimerkiksi in  uenssasta. Arviot savusumun aiheuttamista
kuolemista vaihtelivat vajaasta 3000 aina lähes 8000:een (Thorsheim 2004, 159–163).
25  HS 8.12.1952.
26  HS 8.12.1952.
27  US 9.12.1952.
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ja hengitystieongelmat, liikenteen täysi halvaantuminen sekä menetetyn työajan ja siivous-
tarpeen lisääntymisen aiheuttamat kustannukset.28 Isänmaalliseen sävyyn raportoitiin Royal
Festival Hallin Sibelius-konsertista, joka vietiin menestyksellisesti läpi urhoollisen yleisön
nieleskellessä yskäänsä kirvelevässä sumussa.29 Antti Kulmalan arvelun mukaan suomalaiset
noteerasivat Lontoon savusumut lähinnä sitä kautta, että veikkauskohteina olleita jalkapallo-
otteluita tämän tästä jäi pelaamatta sumujen takia.30

Vuoden 1952 ja neljä vuotta myöhemmin tapahtunut lievempi sumujakso Lontoossa nos-
tivat ilmakysymykset ryminällä kansainvälisen yhteisön tietoisuuteen. Iso-Britanniaan luotiin
pikavauhtia ilmansuojelulaki, Clean Air Act, ja ilmatutkimus sai uudet mittasuhteet monessa
maassa. Saastekysymyksistä julkaistiin kansainvälisissä lehdissä artikkeleita. Maailman ter-
veysjärjestö WHO (World Health Organisation) järjesti 1957 Euroopan alueen ensimmäisen
ilmansaastumista käsitelleen konferenssin, johon osallistui Suomesta Työterveyslaitoksen
johtaja Leo Noro. Ilmanlaadun kysymykset rantautuivat Suomeen. Ilmatutkimusta lähdet-
tiin tiedostamatta kehittämään kahta eriytynyttä linjaa pitkin. Työterveyslaitoksella huomio
suunnattiin ilmanlaadun terveysvaikutuksiin, kun taas Merentutkimuslaitoksella tutkimusten
painopiste oli ilmakemiassa, jonka ympärille järjestäytyi pian toisen maailmansodan jälkeen
aktiivinen kansainvälinen tutkimusverkosto. Suomi liitti neljä mittausasemaansa 1954 tausta-
pitoisuuksia seuraavaan verkostoon, joka laajeni 1956 vielä kahdella asemalla.31

Ilmansaastumisen tutkimus virisi ulkomaisten vaikutteiden ansiosta. Kansainvälinen
mielenkiinto ilman saastumiskysymyksiin 1950-luvulla vaikutti kiinnostuksen heräämiseen ja
alan kehittymiseen myös Suomessa. Tutkijat alkoivat tarkkailla Helsingin ilmaa 1950-luvun
loppupuolella, kun sekä Teknillisessä korkeakoulussa että Työterveyslaitoksella tartuttiin ai-
heeseen. Varhaisemmat tutkimukset olivat perustuneet kasvillisuuden ja savun aistinvaraisiin
havaintoihin ja pääpaino oli ollut yksittäisten päästölähteiden tutkimuksessa. Vuosisadan alun
savuntarkastaja oli arvioinut piipusta nousevan savun tummuutta ja savutuksen kestoa.32 Soti-
en jälkeen aistinvaraisen havainnoinnin rinnalle nousivat uudet menetelmät, kuten ilmanäyt-
teiden analysointi. Niiden avulla pyrittiin saamaan tietoa kaupungin ilmanlaadusta yleisem-
minkin. Siihen asti oli tarkasteltu ainoastaan yksittäisiä päästölähteitä ja niiden välittömästi
ilmaan päästämiä epäpuhtauksia. Päästöjen rinnalla alettiin tutkia pitoisuuksia.

28  US 9.12.1952.
29  HS 10.12.1952.
30  Kulmala 2006, 29.
31 Verkoston nimi oli European Air Chemistry Network (EACN). Asemia nimitettiin EACN-asemiksi tai IMI-
asemiksi hankkeen käynnistäjän, Internationella Meteorologiska Institutet vid Stockholms Universitetin, mukaan.
Asemat sijaitsivat Kauhavalla, Kuopiossa, Jyväskylässä, Punkaharjulla, Sodankylässä ja Tvärminnessä. (Mattsson
1998.)
32  Kruut 1998a, 59–60.
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4.2.1 Tutkimuskohteena Helsingin ilma

Teknillisen korkeakoulun vt. professori Paavo Kajanteen ideoimassa hankkeessa mitattiin
joulukuun 1957 ja tammikuun 1958 välillä Helsingin kaupungin ilman epäpuhtauksia. Tut-
kimuksessa kerättiin ilmanäytteitä kantakaupungin alueelta ja niistä selvitettiin hiukkasten
määrä sekä tummuus, minkä avulla pääteltiin niiden alkuperää. Tutkimuksen tulokset julkais-
tiin Suomen Kemistilehdessä.33 Tutkimus oli suppea, 25 minuutin pituisia mittauksia tehtiin
neljän eri päivän aikana (yksi näistä oli Uuden vuoden aatto!) yhteensä vain yksitoista kertaa,
eikä mittauspisteitä tai -ajankohtia ollut valittu systemaattisesti. Näytteissä oli paikoitellen
runsaasti hyvin mustia hiukkasia, joiden arveltiin olevan peräisin dieselajoneuvoista, etenkin
linja-autoista. Artikkelin mukaan Helsingissä mitatut hiukkaspitoisuudet ylittivät lähes puo-
lessa näytteistä normaalin kaupunki-ilman pitoisuudet. Kun tavallinen pitoisuus oli noin 0,1-2
mg/m3, mitattiin yhdestä Mannerheimintien näytteestä Lasipalatsin kohdalta jopa lähes 10 mg
hiukkasia kuutiossa, mikä siis ylitti tyypillisenä pidetyn määrän viisinkertaisesti.34 Mittauk-
sen luotettavuutta tai ainakin sen yleistettävyyttä on syytä epäillä. Tulos oli poikkeuksellinen
pienessä otoksessa ja mittaus oli suoritettu vähäisten liikennemäärien aikaan. Näytemäärä oli
koko tutkimuksen pienin. Kyseessä voi olla mittausvirhe tai ainakaan sen perusteella ei voi ve-
tää yleisiä johtopäätöksiä ilman hiukkaspitoisuuksista Helsingin keskustassa. Johtopäätöksissä
todettiin ylikuormitettujen ja huonosti huollettujen dieselbussien päästävän pakokaasuissaan
huomattavasti mustia, raskaita hiukkasia kaupunki-ilmaan. Mahdollisten terveyshaittojen ta-
kia artikkelissa perätään tiukempia rajoituksia ja viranomaistoimenpiteitä päästöjen vähentä-
miseksi. Tutkimuksen tulokset julkaistiin vain tieteellisessä lehdessä, eivätkä ne saaneet ilmes-
tymisensä aikaan laajempaa julkisuutta.

Suomen Kumitehdas Osakeyhtiö tutki vuosina 1961–1962 alailmakehän otsonia Helsin-
gissä ja erityisesti sen vaikutuksia kumin ominaisuuksiin. Tulokset osoittivat kansainvälisesti
verrattuina erittäin korkeita otsonipitoisuuksia.35 Samoin kuin hiukkastutkimus, näytti tämä-
kin tutkimus jäävän yksittäiseksi, irralliseksi tutkimukseksi, joka huomattaisiin korkeintaan
suppean viiteryhmänsä sisällä. Myös ilmansaasteisiin liittyvä teknis-tutkimuksellinen puoli
jäi pitkälti laajasta julkisuudesta varjoon. Konsulttiyhtiö Ekono, Voimatalouspoliittisen yh-
distyksen seuraaja36 oli merkittävä polttotekniikan asiantuntija Suomessa. Sitä käytettiin sekä
voimalaitosten suunnittelussa että polttoprosessien parantamisessa ja kaupunkien viranomai-

33  Kajanne & Laiho 1958.
34  Kajanne & Laiho 1958, 197.
35  Soininen, Pehu-Lehtonen & Auterinen 1962.
36  Yhdistys perustettiin nimellä Suomen Höyrykattila-yhdistys vuonna 1911 saksalaisen ”Hamburger Verein für
Feuerungsbetrieb und Rauchkämpfung” – yhdistyksen sisaryhdistyksenä. Saksassa yhdistys pro  loitui vahvasti
taloudellisen palamisen edistämiseen ja polttoprosessien savukaasujen vähentämiseen. Ks. tarkemmin Uekötter
2004a, 166–167.
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set nojautuivat usein sen selvityksiin ja mittauksiin.37 Ilmansaastumisen terveysnäkökulman
painotus suomalaisessa keskustelussa johti kuitenkin siihen, että vasta Työterveyslaitoksen
myötä aihe nousi asiantuntijapiirejä laajempaan käsittelyyn.

Paavo Kajanteenkin tutkimus nousi lehtien palstoille vasta, kun Työterveyslaitoksen tut-
kijat keksivät sen loppuvuodesta 1958. Työterveyslaitoksen tutkimukset Helsingin ilmanlaa-
dusta saivat alusta lähtien hyvin palstatilaa lehdissä. Helsingin ilmansaastumisen tutkimukset
keskittyivätkin yli vuosikymmeneksi Työterveyslaitokseen. Vuonna 1945 perustettu Helsingin
yleisen sairaalan ammattitautien osasto, sittemmin Työterveyslaitos, oli pitkään se asiantunti-
jalaitos, jonka tuottamaan tietoon ilman epäpuhtauksista Helsingissä nojattiin.

Työterveyslaitoksen tutkijoiden ilmatutkimuksen asiantuntijuuden kehittyminen noudat-
teli pitkälti Yhdysvaltojen 1930- ja 1940-lukujen kehitystä. Siellä jo vuosisadan alusta tek-
nillisen hygienian nimellä jatkunut yhteistyö terveydenhuollon asiantuntijoiden ja insinööri-
en välillä mahdollisti ilmatutkimuksia varten tarpeellisen mittauslaitteiston kehittämisen ja
tutkimuskentän laajentamisen työpaikkojen terveellisyydestä elinympäristön terveellisyyteen
yleisemminkin.38 Suomalaiset ilmatutkimuksen pioneerit ammensivat tietotaitoaan juuri Yh-
dysvalloista. Esimerkiksi Työterveyslaitoksen teknillis-hygieenisellä osastolla vaikuttanut

diplomi-insinööri Urpo Hilska oli vieraillut 1940-luvun lo-
pulla WHO:n stipendiaattina Harvardin yliopiston terveyden-
hoitokoulussa, joka oli Yhdysvalloissa teknillisen hygienian
alan merkittävin oppilaitos.39 Ilmatutkimuksen käynnistymistä
Suomessa vauhdittivat myös Rockefeller-säätiön lahjoitukset,
joilla hankittiin tutkimusvälineistöä.40

Työterveyslaitoksen ensimmäiseksi johtajaksi nimitettiin
lääkäri Leo Noro (1915–1980), joka oli jatkosodan aikana koh-
dannut ensimmäiset ammattitautitapauksensa, ilmansaasteista
johtuvat myrkytykset. Polttoainepulan takia kuorma-autoihin
asennetut puukaasuttimet, häkäpöntöt, aiheuttivat kuljettajil-
le päänsärkynä ja pahoinvointina ilmeneviä häkämyrkytyk-
siä. Myös panssarivaunujen pakokaasupäästöt olivat vaarana
huonosti tuuletetuissa halleissa.41 Työterveyslaitoksen kemisti,

37  Ilmeisesti vuosikymmenien aikana tapahtuneiden lukuisten yritysjärjestelyjen seurauksena Ekonon historiasta
ei ole ainakaan heiltä saamieni tietojen mukaan jäänyt merkittävää arkistoa. Tämän seurauksena tekninen näkö-
kulma jää tässä tutkimuksessa sivurooliin. Ilmansuojelutekniikan historia ansaitsee oman historiankirjoituksensa,
joka jää jatkotutkimuksen tehtäväksi.
38  Sellers 1994.
39  Väänänen 1995, 33; Sellers 1994, 68.
40  Noro 1979, 127–128.
41  Väänänen 1995, 22–23; Noro 1979, 26.

Työterveys lai toksen
pääjohtaja Leo Noro.
(Kuva: Työterveyslai-
toksen kuva-arkisto.)
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Aulis Jormalainen, ryhtyi kehittelemään
tutkimusten luonnontieteellistä perustaa ja
uusia mittausvälineitä. Hän kehitteli vä-
lineistöä työpaikkojen sisäilman laadun
tutkimista varten. Vuonna 1952 laitokselle
palkattiin Arvo Laamanen (1929–2006),
joka yhdessä Aulis Jormalaisen kanssa tuli
1950-luvun aikana suomalaisen ilmatut-
kimuksen uranuurtajaksi. He tekivät poh-
jatyötä ilmatutkimuksen kehittämiseksi,
vaikka teknillis-hygieenisen osaston pai-
nopiste tässä vaiheessa olikin vielä sisäil-
man tutkimuksissa.42 Vuosina 1951–1955
tehtiin Työterveyslaitoksella toista tuhatta
analyysiä kaasuista ja höyryistä.43

Vuosikymmenen puolivälin aikoihin
sisäilman laatututkimusten rinnalle alkoi,
samalla tavoin kuin Yhdysvalloissa noin 20
vuotta aikaisemmin, nousta kiinnostus vas-
taavien tutkimuksien ulottamisesta myös
ulkoilmaan. Työterveyslaitoksella kansain-
väliset yhteydet olivat hyvät ja ulkomaisen
tutkimuksen kehittymistä seurattiin niin
hyvin kuin se resurssien puitteissa oli mahdollista.44 Donoran sekä Lontoon saastesumut oli-
vat tiedossa Työterveyslaitoksen tutkijapiireissä ja vuonna 1956 Aulis Jormalainen julkaisi
Tehostaja-lehdessä artikkelin, jossa hän selosti ulkoilman saastumisen perusteita.45 Samassa
lehdessä selostettiin ulkomaiset saastehuiput ja uusimmat tutkimustulokset ilmansaasteiden
vaarallisuudesta.46 Sisäilman laadun tutkimuksen lähtökohtana oli työkyvyn ja terveyden yllä-
pito. Sen rinnalle nousi 1950-luvun puolivälissä kiinnostus ulkoilman tutkimukseen ja ulkoil-
man vaikutuksiin ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.

Ulkomaisen esimerkin lisäksi saastumisesta johtuvien havaittavien haittojen lisääntymi-
nen Suomessa oli kimmoke laajentaa tutkimuksia ulkoilmaan. Saasteita koskevaa tutkimustie-

42  Ks. esim. Jormalainen 1954.
43  Työterveyslaitos, vuosikertomukset.
44  Väänänen 1995, 43, 60.
45  Jormalainen 1956, Tehostaja 2/1956.
46  Ilman saastumisen… 1956.

Arvo Laamanen tekee ulkoilmamittauksia
1960-luvulla. (Kuva: Työterveyslaitoksen
kuva-arkisto.)
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toa oli vain vähän47 ja esimerkiksi insinöörikunta alkoi 1950-luvulla vähitellen käsitellä ilman
epäpuhtauksiin liittyviä aiheita.48 Näkökulmaa hallitsi teknis-taloudellisuus ja varsinainen il-
mansuojelu oli kirjoitusten joukossa marginaalinen aihe, vaikka erityisesti voimatekniikkaan
ja kaukolämmitykseen liittyvät artikkelit olivat ajankohtaisia. Ensimmäinen laajempi avaus
ilman epäpuhtauksien tekniseen lähestymiseen oli Teknillisen Aikakauslehden erikoisnumero
vuodelta 1956, jonka teemana oli ”Leijuvat hiukkaset ja niiden käsittely”.49

Työterveyslaitoksen rooli ilman epäpuhtauksien asiantuntijana vahvistui, kun siltä pyy-
dettiin lausuntoja ongelmallisten savutustapausten käsittelyn tueksi. Ympäristöhygieenisiä
tilaustutkimuksia tekevänä laitoksena myös yksittäiset ihmiset tai yritykset saattoivat tilata
tutkimuksia Työterveyslaitokselta. Vuonna 1956 Sörnäisissä, Pääskylänkadulla sijaitseva talo-
yhtiö pyysi Työterveyslaitosta selvittämään Suvilahden voimalaitoksen päästöjä ja arvioimaan
niiden vaikutuksia.50 Työterveyslaitokselta tilattiin myös melumittauksia. Kun kiinteistölauta-
kunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin savuhaittojen tutkimista, oli Työterveyslaitoksen
asiantuntija-asema jo niin vakiintunut, että muita työn suorittajia ei edes harkittu. Työterve-
yslaitoksen puolesta puhuivat menneiden vuosien aikana kerätty tieto ja kokemus ilmatutki-
muksista, pätevä henkilöstö ja tarvittavat laitteistot.51 Työterveyslaitoksen sijainti Helsingissä
ja Leo Noron hyvät ja tiiviit yhteiskunnalliset suhteet olivat omalta osaltaan vaikuttamassa
myönteisesti Työterveyslaitoksen tilaustutkimuksiin.

Ensimmäisen aloitteen ilmansaastumisen tutkimisesta Helsingissä teki vuonna 1958 kiin-
teistölautakunta. Kiinteistövirastossa oli kiinnitetty silmämääräisesti huomiota savukaasujen
aiheuttamaan likaantumiseen ja havupuiden huonokuntoisuuteen ja tehty laskelmia savukaa-
sujen määrästä Helsingissä. Ekonolta saatujen arvioiden mukaan kaupungin ilmaan päästet-
tiin vuosittain 15 000 tonnia savukaasuja. Tarkemman tutkimuksen avulla voitaisiin selvittää,
oliko tilanne kaupungissa jo niin huolestuttava, että savukaasuhaittoja pitäisi ryhtyä tietoisesti
rajoittamaan. Terveydenhoitolautakunnan puollettua hanketta päätettiin tilata Työterveyslai-
tokselta tutkimus savukaasujen aiheuttamista haitoista Helsingin kaupungin alueella.52

Tutkimuksen mittauspisteet valittiin edustamaan viittä erilaista aluetyyppiä Helsingissä.
Mittauspisteiden sijainti on nähtävissä kartassa 7. Kaupunginpuutarhan mittauspiste (kartalla
numero 1) edusti puistoaluetta, Pohjois-Haagan mittauspiste (2) asutusaluetta, Rautatientorin

47  Hyömäki 1955, 285.
48 Paikallisten saastelähteiden, esimerkiksi yksittäisten tehtaiden, päästöjä oli puhdistettu suotimin jo ainakin
1920-luvulla sementtiteollisuudessa (Smeds 1998, 85), joten puhdistustekniikkaan vihkiytynyttä teknisen alan
henkilöstöä oli Suomessa jo paljon aikaisemmin. (Laakkonen 2006, 58) Laajaan levitykseen päätyneistä ilman
epäpuhtauksia käsittelevistä kirjoituksista ei ole tietoa ennen 1950-lukua.
49  TA 9/1956.
50  Thl 25.11.1959, 977§, liite 2.
51  Klk 31.3.1958, 670§, esityslista; IS 27.6.1958.
52  Klk 31.3.1958, ks. esityslistan asia nro 14; Khs 26.6.1958, 1954§.
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Kartta 7. Helsingin ensimmäisen ilmansaas-
tumistutkimuksen mittauspisteet. (Ulkoilman
saastumistutkimus Helsingin kaupungissa
1959.)

piste (3) keskustan liikennealuetta, Aleksis
Kiven kadun (Sörnäinen) piste (4) teolli-
suusaluetta, ja Työterveyslaitoksen mitta-
uspiste (5) sairaala-aluetta puistomaisen
asuinalueen läheisyydessä. Resurssit eivät
riittäneet kaikkien mittauksien tekemiseen
jokaisessa kohteessa, joten kattavin ai-
neisto oli saatavilla vain keskustasta, teol-
lisuusympäristöstä ja esikaupunkialueesta.
Kaikista mittauspisteistä kerättiin laskeu-
tuva, kiinteä aines sekä sadevesi. Lisäksi
mittauspisteisiin 2-4 asennettiin leijuvien
epäpuhtauksien ja rikkidioksidin keräys-
laitteet. Tutkimuksen yhteydessä tehtiin
myös säähavaintoja, sillä ne vaikuttivat
olennaisesti ilmansaasteiden määriin ja
laatuun. Näytteitä kerättiin yhteensä neljä-
nä kuukautena vuoden 1959 aikana, kuna-
kin vuodenaikana kuukauden ajan.53

Lehdistössä seurattiin varsin tiiviisti
tutkimusaloitetta, sen käynnistymistä ja
edistymistä. Kirjoitukset sisälsivät asiapi-
toiset selostukset aloitteen taustalla olleista
selvityksistä ja arviosta Helsingin ilman-
laadusta sekä lyhyet esittelyt tyypillisim-
mistä ilmansaasteista ja niiden haitoista
ihmisille ja ympäristölle.54 Teknillisessä korkeakoulussa tehtyyn dieseltutkimukseen viitaten
tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa ilman tilasta pidettiin tervetulleena ja toivottava-
na. Kaupunkilaiset saivat ensikosketuksen ilmansaastumisen tutkimukseen lehdistön kautta.
Nyt Kajanteenkin varhaisempi selvitys nostettiin julkisuuteen ja erityisesti mainittiin lähes
viisinkertaisesti sallitut ”dieselmyrkkypitoisuudet” ylittävä mittaus Helsingin keskustassa.55

Tämä yksittäinen hätkähdyttävä tulos yleistettiin viestiksi siitä, että ilmanlaatu oli päässyt Hel-
singissä jo niin pahaksi, että ihmisten terveys vaarantui.56

53  Ulkoilman saastumistutkimus Helsingin kaupungissa 1959.
54  SS 2.4.1958; SS 28.6.1958; SS 15.10.1958; HS 15.10.1958; IS 18.10.1958; Hbl 4.1.1959.
55  HS 15.10.1958; SS 15.10.1958.
56  IS 18.10.1958.
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Uutisointi uudesta tutkimuksesta oli sävyltään lähes kunnioittava ja työn pioneeriluon-
netta korostava. Sen todettiin olevan kallis ja työläs hanke, jonka aikana viidellä mittauspis-
teellä käytiin tarkastamassa löydöksiä “kokonaista 660 kertaa”57. Työterveyslaitoksen tutkijat
esittelivät auliisti tutkimuksessa käytettyä laitteistoa ja menetelmiä. Suomen mittakaavassa
ennennäkemättömän laaja tutkimus todettiin kuitenkin vertailuissa muihin Euroopan kaupun-
keihin varsin vaatimattomaksi. Oslossa mittauspisteitä oli kymmenkertainen määrä, Iso-Bri-
tanniassa, jossa ilmansuojelu oli vuoden 1952 katastro  n jälkeen saanut erittäin paljon huo-
miota osakseen, mitattiin ilman epäpuhtauksia jatkuvasti noin kuudensadan laitteiston avulla.
Muualla tämänkaltaiset tutkimukset olivat jo hyvin yleisiä.58 Lehdistö kirjoitti laajasti kesällä
1960 julkaistuista Helsingin ilmansaastumistutkimuksen tuloksista. Eniten huomiota saivat
laskeumatulokset.59 Ne olivat helpoiten tulkittavissa yleistajuisiksi päätelmiksi Helsingin il-
manlaadusta ja konkretisoitavissa lukijoille, jotka eivät olleet tottuneet lukemaan tieteeseen
perustuvia uutisia ilmansaastumisesta. Laskeuma oli tieteellinen termi näkyvälle lialle, jonka
helsinkiläiset kohtasivat arkisessa elinympäristössään. Tutkimusraportin numeerisesta tiedosta
poimittiin ja yleistettiin helposti havainnollistettavia yksityiskohtia kansantajuiseen uutiseen:
seitsemän kiloa epäpuhtauksia huoneistoihin vuodessa”60, ”Rautatientorin ilma kolme kertaa
P[ohjois]-Haagaa pölyisempi” tai ”tervamaisia aineita (… ) tulee n. 30 tynnyrillistä kantakau-
pungin alueelle kuukaudessa”.61 Suurin osa mittaustuloksista lueteltiin tutkimusraportissa nu-
meroina eikä niitä havainnollistettu kaavioin tai taulukoin. Alle on koostettu kuviot leijuvan ja
laskeutuvan pölyn sekä rikkidioksidin mittaustuloksista.

57  HS 2.7.1960.
58  HS 2.7.1960.
59  Kiinteät epäpuhtaudet jaotellaan laskeutuviin ja leijuviin epäpuhtauksiin. Suuremmat ja painavammat hiukka-
set laskeutuvat maahan melko nopeasti, kun taas kevyemmät hiukkaset jäävät ilmaan leijumaan. Laskeuma ilmoi-
tetaan määränä pinta-alaa kohti, leijuvat hiukkaset ja kaasut määränä ilmatilavuutta kohti, eli pitoisuutena.
60  SS 14.10.1961.
61  HS 9.7.1960.
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KUVIO 4a. Leijuvan pölyn mittaustuloksia vuoden 1959 ilmansaastumistutkimuksessa.
(Ulkoilman… 1959.)

KUVIO 4b. Laskeutuvien hiukkasten kuukausimäärä Helsingissä 1959. (Ulkoilman…1959.)
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ulkomaalaisten suositusten mukaisesti.62 Ilmaa ei tulosten valossa kuitenkaan pidetty vielä niin
huonoa, että se olisi uhannut kaupunkilaisten terveyttä. Helsingin kaupunki-ilma oli vielä puhdasta
useiden ulkomaisten kaupunkien ilmaan verrattuna, mikä oli osittain maantieteellisen sijainnin,
meren läheisyyden ja runsaiden sateiden ansiota. Ilmanlaadun kehittymistä tulisi kuitenkin seurata
jatkuvasti, kuten muuallakin tehtiin, jotta tilanne ei yllättäen pääsisi huononemaan ja Helsingin
luonne ”Pohjolan valkeana kaupunkina” menetettäisiin.63 Tuloksista kirjoitettujen lehtiotsikoiden
perusteella tilanne oli huono, mutta itse artikkeleissa vertailtiin Helsingin tuloksia ulkomaisiin kau-
punkeihin. Samaa saastuneisuusluokkaa oli havaittu Oslossa ja Prahassa, kun taas Pittsburgh ja
Manchester olivat vertailussa huomattavasti saastuneempia.64 Vertailun tulos ei yllätä, sillä jälkim-
mäiset kaupungit olivat tunnettuja raskaasta teollisuudestaan ja huomattavan saastuneesta ilmas-
taan. Hufvudstadsbladetin mukaan tulokset olivat parempia kuin Helsingissä olisi voinut odottaa.
Tutkimusta ja ilman lisääntyvän saastumisen ehkäisyä jatkossakin pidettiin tärkeinä tehtävinä
Helsingissä.65

62  Ensimmäiset viralliset suomalaiset suositukset annettiin vasta 1970-luvulla. Vertailun vuoksi: Niissä las-
keuman enimmäisohjearvoiksi esitettiin 1000 g / 100 m2/ kk, leijuman korkeimmaksi vuorokausikeskiarvoksi 150
µg/m3 ja vuosikeskiarvoksi 60 µg/ m3, rikkidioksidin vuorokausikeskiarvoksi 300 µg/ m3 ja vuosikeskiarvoksi
80 µg/ m3. (Lääkintöhallituksen yleiskirje nro 1550) Sittemmin enimmäisohjearvojen pitoisuuksia on laskettu
huomattavasti.
63  Ulkoilman… 1959, 31–32.
64  Ulkoilman… 1959; Hbl 2.7.1960.
65  Hbl 2.7.1960; HS 9.7.1960.

KUVIO 4c. Rikkidioksidipitoisuuden viikkokeskiarvoja Helsingissä 1959. (Ulkoilman...1959.)

Tutkimustuloksissa kiteytyi havainto, että Helsingin ilma oli varsinkin keskikaupungilla li-
kaista ja pölyistä. Samoin Aleksis Kiven kadulla oli havaittavissa runsaan teollisuuden aihe-
uttamia päästöjä. Rikkidioksidin suhteen pitoisuudet olivat sen verran korkeita, että elokuuta
lukuun ottamatta ne edustivat jopa voimakkaasti saastunutta aluetta, kun tuloksia tulkittiin
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4.2.2 Ilmansuojelun tieteellistyminen

Helsingin ilmansaastumisen tutkimuksen käynnistyminen sekä jätteen pienpolton haittoja
pohtinut komitea olivat ensimmäisiä viitteitä ilmansuojelun institutionalisoitumisesta ja tie-
teen merkityksen korostumisesta 1960-luvun Helsingissä. Institutionalisoituminen merkitsi
siirtymistä tapauskohtaisuudesta kohti yleisempää toimintamallia. Saastehaittojen ympärille
kehkeytyneiden kiistojen osapuolien kannalta institutionalisoituminen merkitsi ennustetta-
vuutta. Vallitsevan lainsäädännön takia terveyshaitan osoittaminen jäi tärkeäksi osaksi ilma-
kysymystä. Terveyshaitan määrittely oli hyvin subjektiivista, mikäli yksiselitteisiä oireita tai
haittoja ei voitu osoittaa. Ilmansaasteet olivat hankala tapaus, sillä terveysvaikutukset voivat
ilmetä pitkän ajan kuluessa ja monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Terveysviranomaiset
olivat vaikeiden kysymysten edessä pyrkiessään hoitamaan lakisääteisiä velvollisuuksiaan.
Koska mitään absoluuttista totuutta savupäästöjen haitallisuudesta ei voitu osoittaa, tarvittiin
kaikkien osapuolien hyväksymä auktoriteetti, jonka arvioon tilanteen vakavuudesta voitaisiin
nojautua. Tämä rooli lankesi luonnostaan tieteelle.

Vuoden 1959 ilmansaastumistutkimus käynnisti ilmakysymyksen tieteellistymisen Hel-
singissä. Sekä tavallisten kaupunkilaisten, että asuntojentarkastajien havainnot ilman epäpuh-
tauksista Helsingissä olivat pääasiallisesti olleet aistinvaraisia. Näkyvä savu, hajuaistimukset
ja erilainen nokeentuminen olivat tyypillisimpiä havaintoja ilmansaasteista. Kaupunkilaiset
tarkkailivat nokeamista vastasataneesta lumihangesta tai havainnoimalla ikkunoiden väliin
kertyvää pölyä ja nokea.66 Silmämääräisten maallikkohavaintojen rinnalla alettiin korostaa ob-
jektiivisen, henkilöstä riippumattoman, tiedon tarvetta. Ulkopuolinen asiantuntemus auttaisi
tekemään oikeudenmukaisia tulkintoja haittojen vakavuudesta. Tieteen tehtävänä yhteiskun-
nassa oli pohjustaa politiikkaa totuuksilla.67

Tieteellisen tiedon merkitystä ympäristöongelmien yhteiskunnallisessa käsittelyssä on
korostettu lukuisissa yhteyksissä.68 Tieteen merkitystä on pidetty erityisen suurena sellaisten
ympäristöriskien käsittelyssä, joita ihmiset eivät voi itse suoraan aistia.69 Helsingissä ilman-
saasteet olivat moninainen päästöjen joukko, joiden havaittavuus vaihteli. Osa oli näkyviä tai
haisevia päästöjä, mutta kaikki saasteet eivät olleet aistittavissa, tai epämiellyttävien tuntemus-
ten lähteeksi ei voitu osoittaa mitään tiettyä saastetta. Ilmansaasteet saattoivat esiintyä myös
ainoastaan hetkellisesti. Saasteongelman saattoi muodostaa äkillinen tuprahdus savupiipusta,
joka hävisi pian – toistuakseen ehkäpä viikon päästä. Ilmansaastumisen paikalliset ongelmat
olivat Helsingissä olemassa ennen tieteellisiä tutkimuksia asiasta, ihmisten jokapäiväisessä
arjessa ja kokemusmaailmassa.

66  Hbl 17.4.1958, mielipide, Nimim. En som hoppas på förbättring.
67  Peuhkuri 2004, 207.
68  Ks. Esim. Hannigan 1995, 42; Huber 2001, 328–330.
69  Lidskog 1996, 31.
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Tieteellisyyttä tarvittiin aistihavaintojen tulkinnallisuuden vähentämiseksi ja ongelman
epämääräisen luonteen kartoittamiseksi. Tieteen tuli pureutua siihen, mistä ”myrkkykaasuis-
sa”, ”savustuksessa” ja ”pakokaasuissa” oli oikein kyse. Tieteellisyyden vaatimus ilmeni myös
kunnallisen päätöksentekoprosessin yhteydessä. Luonnontieteellisestä mittaamisesta tuli tie-
teellisyyden huipentuma. Ilmakysymyksen tieteellistyminen oli myös merkittävä osa sen in-
stitutionalisoitumista. Tiede itsessään on kulttuuriselta asemaltaan voimakas instituutio, johon
luotetaan jo pelkästään tämän aseman ansiosta. Ihmiset luottavat luonnontieteelliseen tietoon
ja pitävät sen roolia tärkeänä ympäristöongelmien paljastamisessa ja selittämisessä.70

Tieteellisen tiedon uskottavuus perustui sen oletettuun objektiivisuuteen. Ulkopuoliset
asiantuntijat eivät olleet osallisina kiistoissa, jolloin heidän subjektiiviset näkemyksensä eivät
vaikuttaisi arvioon. Kiistakysymyksissä vaadittiin puolueetonta asiantuntijalausuntoa haitan
arvioimiseksi.71 Ulkopuolinen selvitys todisti haitan olemassaolosta. Työterveyslaitoksen li-
säksi kiistoissa vedottiin mm. maatalouskoelaitoksen todistukseen kaasujen aiheuttamista
puutarhavaurioista72, Helsingin yliopiston kemian laboratorion tutkimiin pölynäytteisiin73,
Standardisoimislaitoksen arvioon savutuksesta74 tai Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen
mittauksiin palamislämpötilasta.75 Keskeisintä ulkopuolisen tiedon hyödyntämisessä oli sen
objektiivisuus. Terveydenhoitolautakunta kiittelikin aloitteita ilmansaastumisen tutkimisesta
siitä, että näin saataisiin ”objektiivinen lähtökohta [..] ja samalla se antaisi pohjan niille käy-
tännöllisille toimenpiteille, [joihin on ryhdyttävä]”.76 Julkisuudessa myös uskottiin vahvasti
siihen, että ongelmat olisivat ratkaistavissa tutkimuksen kautta. Helsingin Sanomat otsikoi:
”Helsingin ilman saasteet selville viidessä vuodessa”.77

Koska ilmansaastumisen arvioiminen ei ollut yksiselitteistä, oli virkamiehille tärkeää
etääntyä henkilökohtaisesta vastuusta ja nojautua persoonattomaan, itsestä riippumattomaan
tietoon. Subjektiivisen arviointikyvyn sijasta nojauduttiin objektiivisiin faktoihin. Virkamies
toimi ainoastaan persoonattomana välittäjänä puolueettoman tiedon ja lopullisen päätöksen
välillä tuodessaan objektiivisia perusteluja esityksensä tueksi. Virkamiehen aktiivinen rooli
ja esittelyvalta häivytettiin tieteellisyyden verhon taakse.78 Porterin mukaan päätösehdotus-
ten etäännyttäminen henkilöstä itsestään objektiivisen tieteen taakse on tärkeää erityisesti

70  Lidskog 1996; Peuhkuri 2004, 186.
71  Thl 9.9.1953, 1002§.
72  Thl 1.9.1954, 896§.
73  Thl 23.1.1952, 142§, liite 1.
74  Thl 10.2.1960, 125§, liite 1.
75  Thl 16.10.1968, 1003§, liite 5.
76  Thl 4.6.1958, 461§, liite 1; ks. myös HS 10.2.1967.
77  HS 10.2.1967.
78  Vrt. Lidskog 1996, 45.
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virkamiehistölle, jolla ei ole tukenaan laajan yleisön vaalien kautta antamaa mandaattia.79

Tieteeseen luottivat virkamiesten lisäksi myös kaupunkilaiset. Ilmanlaatua tieteellisesti
arvioineet henkilöt nauttivat oppineisuuteen liittyvää arvovaltaa. Työterveyslaitoksen tutki-
joiden korkeaa koulutusta korostettiin lehtikirjoituksissa: Maisterit Aulis Jormalainen ja Arvo
Laamanen sekä diplomi-insinööri P. Lehtinen rakensivat asiantuntijarooliaan luottamuksen ja
tiedeuskon ilmapiirissä.80 Tutkimukseen liittyvää erityisosaamista tuotiin esiin myös humoris-
tisessa mielessä. Tavalliselle kaupunkilaiselle mystisenä näyttäytyvästä mittaamisesta kirjoi-
tettiin Helsingin Sanomissa: ”Tässä ei esitellä uusinta kalanpyydysmallia, vaan laitetta, jolla
ilman saastumiskokeita suoritettiin.”81 Savuvalitusten aiheellisuutta korostettiin vetoamalla
havainnoijan oppineisuuteen. Erään taloyhtiön valituksen tukena oli talossa asuvan kemistin
mielipide82, toisaalla terveyshaitoista oli vakuuttunut lääketieteen lisensiaatti.83 Koulutus toi
arvovaltaa ja koulutetun ihmisen mielipiteille annettiin enemmän painoarvoa kuin maallikoi-
den näkemykselle.

Tutkimukseen perustuvaa lähestymistapaa ilmansaasteisiin ei kritisoitu missään vaihees-
sa. Tutkimuksen laatua sen sijaan moitittiin ajoittain, kun tulokset eivät sopineet saastuttajan
suunnitelmaan. Tieteellisyys edusti monimutkaisuutta ja vaati erityisosaamista; tieteellisyys
oli maallikon ulottumattomissa. Kun roskanpolttouunin kiellon perusteeksi ilmoitettiin lii-
an alhainen palamislämpötila, joka oli todettu mittaamalla, parjattiin taloyhtiön vastineessa
tutkimuksen tasoa huonoksi, sillä ”uunit oli tutkinut kaksi henkilöä teknisinä apuvälineinään
lämpömittari ja radiopuhelin” ja pidettiin käsittämättömänä, ”ettei kaupungilla ole parempaa
välineistöä ja tarkempaa tutkimuskapasiteettia”.84 Tutkimusmenetelmän yksinkertaisuus oli
epäilyttävää ja epätieteellistä. Kun Mannalan leipomosta (Kolmas Linja 21) tehty savuvalitus
todettiin terveydenhoitolautakunnassa aiheelliseksi, totesi leipomo vastineessaan, etteivät tu-
lokset ole normaaleja. Tutkimuksen luotettavuutta kyseenalaistettiin kritisoimalla esimerkiksi
tutkimuslaitteistoa ja epäilemällä mittausten toistettavuutta. Terveysviranomaisilta tivattiin,
miten savut voitiin tunnistaa nimenomaan leipomon savuiksi ja miten paljon savua ylipäätään
sai kaupungin ilmassa olla.85

79  Porter 1996, 8. Muodollisesti päätösvaltaisena elimenä valitustapauksissa oli terveydenhoitolautakunta, mutta
vastaavan virkamiehen perusteltua esitystä käytännössä harvoin muutettiin. Lautakunnan jäsenillä oli harvoin
mahdollisuutta tarkastaa virkamiestyön tuloksia ja siten kyseenalaistaa esittelijän päätösehdotusta. Helsingin kun-
nallishallintoa on kuvailtu hyvin virkamiesvetoiseksi. Ks. Kolbe 2002, 24, 61.
80  HS 2.7.1960.
81  HS 9.7.1960.
82  Thl 29.11.1961, 957§.
83  Thl 3.4.1957, 253§, liite 1.
84  Thl 29.9.1971, 1273§, liite 29; myös Thl 1.11.1972, 1933§, liite 1.
85  Thl 19.6.1963, 560§.
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Ilmansaasteiden käsittelyä 1960-luvulla leimasi tieteellisen tutkimuksen aseman nopea
korostuminen Työterveyslaitoksen selvitysten myötä. Tieteellistyminen näyttäytyi nopeasti
myös relevantin tutkimuksen puutteena. Terveydenhoitoviranomaiset toivat toistuvasti esiin
tutkimuksen tarpeen ja lehdistössä tuettiin näitä pyrkimyksiä lähes varauksetta. Päätösten tu-
eksi tarvittavaa luotettavaa ja intresseistä vapaata tietoa oli liian vähän. Ilman epäpuhtauksien
aiheuttamat terveysuhkat olivat monelta osin kartoittamaton kenttä ja kaupunkilaisten terveyt-
tä vaarantavat tekijät tuli selvittää.86

Kaupunginhygieenikko, jonka vastuulla ilmakysymysten esittely lautakunnalle oli,
tuki kaupungin panostusta lisäselvitysten tekoon yhteistyössä tutkimusaloitteita tehtailevan
Työterveyslaitoksen kanssa. Tutkimusten myötä terveysviranomaiset saivat tieteellisesti pe-
rusteltua aineistoa päätöstensä tueksi ja ennen kaikkea päätöstensä perusteluiksi. Työterve-
yslaitoksen tilaustutkimusten kannalta kyse oli myös työn jatkuvuuden varmistamisesta ja
tutkimusrahoituksen lisäämisestä. Tutkimuksen lainalaisuudet pätivät myös 1960-luvun
ilmanlaatututkimuksessa.

4.2.3 Ilmaongelma ja mittaaminen

Tieteellisen ja siten objektiivisen tiedon tuottamisen keskiössä oli mittaaminen. Eero Ojasen
mukaan mittaaminen on ihmiselle tyypillinen tapa suhtautua maailmaan.87 Mittaamisella ja
laskemiseen perustuvalla tiedolla tahdottiin vähentää ihmisestä johtuvan erehtymisen ja tu-
losten vääristymisen mahdollisuutta. Mittaaminen lisäsi tiedon objektiivisuutta ja siten sen
luotettavuutta.88 Mittaaminen etäännytti kohteen inhimillisestä ja henkilökohtaisesta arviosta.
Esimerkiksi kaupunginhygieenikko Oleg Gorbatow halusi Helsingissä esitystensä taustaksi
”objektiivisia mittauksia” esimerkiksi autojen pakokaasujen hiilimonoksidista.89 Ilmansuo-
jelun ja meluntorjunnan neuvottelukunta puolestaan määritteli ilmansaastumisen mitattavien
haittojen tai vaurioiden kautta.90 Äärimmilleen vietynä ajatustapa olisi merkinnyt sitä, että
ongelmaa ei ole olemassa, jollei sitä voi mitata. Tämä oli luonnollisesti ristiriidassa tavallisten
kaupunkilaisten arkihavaintojen kanssa.

Mittaamisella pystyttiin pelkistämään monimutkainen ongelma yksinkertaiseksi ja hal-
littavaksi. Tämänkaltaisella pelkistyksellä vältyttiin ottamasta kantaa laajemmin ongelman
taustalla vaikuttaviin tekijöihin. Autoilun hallitsematon kasvu pelkistyi pakokaasujen hiilimo-
noksidipitoisuuksiksi ja elintason nousun myötä lisääntynyt jätteen määrä pelkistyi rikkauunin
palamislämpötilaksi.

86  Thl 5.2.1964, 112§, liite 2; Thl 16.6.1965, 539§, liite 8; HS 29.3.1963.
87  Ojanen 2004, 26–30.
88  Porter 1996, 74.
89  Thl 16.6.1965, 539§, liite 8.
90  ISMET tiedotuksia nro 11 (1971), 3-6.
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Vuoden 1959 ilmatutkimuksen jälkeen mittaamiseen, laboratorioanalyyseihin ja pitoi-
suusmäärityksiin perustunut ilmansaastehaitan arviointi yleistyi nopeasti ja sitä korostettiin
monesti ensisijaisena ja luotettavana tapana määrittää ongelman vakavuus. Aistinvaraisesta
havainnoinnista ja kokemukseen perustuvasta päätöksenteosta ei kuitenkaan suoraviivaisesti
siirrytty eksaktien tieteiden menetelmiin. Mittaaminen edusti ideaalia, mutta sitä ei Helsingis-
sä läheskään aina pystytty toteuttamaan. Koska mittaustuloksiin vaikutti esimerkiksi vallitseva
sää ja samaan aikaan haitat esiintyivät usein epäsäännöllisesti, tarvittaisiin kunnollisten tulos-
ten saamiseksi pitkäkestoisia ja usein toistuvia mittauksia. Tämä olisi kallis ja vaivalloinen
prosessi kunkin yksittäisen kohteen osalta.91 Kaupungilla ei ollut resursseja tähän. Puutetta
oli laitteistosta, henkilökunnasta sekä määrärahoista, joilla työ olisi voitu teettää esimerkiksi
Työterveyslaitoksella.92

Kun mittaaminen ei ollut resurssien puolesta mahdollista, korostettiin perinteisten ha-
vainnointimenetelmien käyttökelpoisuutta ja tarpeellisuutta. Mikäli paidankaulus mustui kau-
pungissa aiempaan nopeammin, kertoi se samasta asiasta kuin tieteellinen mittaaminen. Se
oli ”jokamiehen tiedettä”, kuten kaupunginvaltuutettu E. J. Paavola (lib.) totesi.93 Maallikko-
havaintoja tuli käyttää yhtenä osana epäkohtien jäljittämisessä. Kaupunginhygieenikko totesi
Lauttasaaren teollisuusalueen haitoista, että ”ilmasta laskeutuvien epäpuhtauksien kokoami-
nen ja analysoiminen ei kuitenkaan riitä, vaan lisäksi tarvitaan haastattelututkimuksia, käyn-
tejä teollisuuslaitoksissa ja silmämääräisiä havaintoja”.94 Ilmansuojelun tehostaminen oli yhä
mahdollista myös silmämääräisten arvioiden perusteella.95 Aistinvarainen havainnointi riittäisi
puuttumaan pahimpiin saastuttajiin, mitä voitiin pitää ensisijaisena tavoitteena ennen muita
kunnianhimoisempia toimenpiteitä.

Aistinvarainen havainnointi säilyi olennaisena osana ilmanlaadun tarkkailua Helsingissä.
Suomessa talvinen hanki muodosti luonnon oman mittarin epäpuhtauksille. Valkoista, vastasa-
tanutta hankea vasten oli helppo arvioida epäpuhtauksia. Siirrettävän lämpökeskuksen haittoja
ei luokiteltu merkittäviksi Pihlajistossa, sillä nokimäärät parvekkeilla olivat vastaavia kuin
muissa puhtaissa kaupunginosissa ja lisäksi hanki laitoksen lähellä oli puhdas.96 Pasilassa toi-
mineen Lohjan Kalkkitehdas Oy:n kivenmurskaamosta puolestaan todettiin, että osoituksena
haitallisesta pölyämisestä voitiin pitää sitä, että yöllä satanut lumi oli jo klo 10 aamulla pölyn
mustaamaa.97 Hankeen jäi pysyvämpi jälki epäpuhtauksista kuin ilmavirtausten mukana nope-
asti katoavasta savusta.

91  Thl 2.10.1968, 1010§, liite 3.
92  Thl 6.3.1974, 2132§, liite 7.
93  Kvsto 22.2.1967, 163§, kptk.
94  Thl 5.2.1964, 112, liite 2.
95  Lumiaro 1970.
96  Thl 17.3.1976, 2104§, liite 3.
97  Thl 3.4.1968, 332§, liite 3.
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Mittaamiseen liittyi kahdenlaisia ongelmia. Ilmanlaadun mittaaminen tuotti numeerista
tietoa, milligrammoja kuutiossa tai neliöllä. Miten näitä tuloksia oli tulkittava: mitä numerot
lopulta kertoivat? Mitä niiden ylipäätänsä haluttiin kertovan? Mitä tarkempia analyysejä ilman
epäpuhtauksista tehtiin, sen olennaisemmaksi tuli havaintojen tulkinta johtopäätöksiä varten.
Vuoden 1960 dieselpäätöksen lisäksi Suomessa ei ollut määritelty mitään raja-arvoja tai nor-
meja, joiden perusteella tuloksia voitiin tulkita ja ilmanlaatua arvioida. Mittaustulokset olivat
pelkkiä numeroita, vaikka tavoitteena oli varsinaisesti tehdä päätelmiä ilmanlaadusta. Tulosten
tulkinta uhkasi kilpistyä vertailuarvojen puutteeseen. Ilmansaastumisen tieteellisen lähesty-
mistavan tueksi kaivattiin formaaleja institutionalisoituneita rakenteita, kuten suosituksia ja
lainsäädäntöä. Se vahvistaisi tulosten oikeutusta ja ilmansaastumiskysymyksen yhteiskunnal-
lisen käsittelyn jatkuvuuden.98

Ratkaisu löytyi jälleen ulkomailta. Helsingissä vakiintuikin tavaksi verrata ilmatutki-
musten mittaustuloksia ulkomaisiin normeihin ja tutkimuksiin.99 Vuoden 1959 tutkimuksen
mukaan Helsingin ilmansaastumisen taso oli samaa suuruusluokkaa kuin Oslossa ja huo-
mattavasti alhaisempi kuin savuisina teollisuuskeskittyminä tunnetuissa Pittsburghissa ja
Manchesterissä.100

Muiden maiden säädökset korkeimmista sallituista epäpuhtauksien määristä vaihtelivat
suuresti, eikä mitään niistä voinut suoraan soveltaa Suomen oloihin. Savukaasujen pölypitoi-
suudesta sovellettiin 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa ainakin Hollannin ja Ranskan ohjeita101,
kun taas ilmansaastumistutkimuksessa viitattiin Neuvostoliiton ja muutamien länsimaiden raja-
arvoihin.102 Leijuvan pölyn osalta oli näiden raja-arvojen välillä esimerkiksi yli 13-kertainen
ero (Neuvostoliitto: 0,15 mg/m3, Länsimaat: 2 mg/m3), mikä luonnollisesti vaikutti merkittä-
västi tulosten tulkintaan. Leijuvaa pölyä mitattiin Helsingissä Neuvostoliiton tiukan raja-arvon
ylittävä tulos kaksi kertaa Aleksis Kiven kadulla. Keskimäärin arvot jäivät selvästi rajojen ala-
puolelle. Tutkimuksen johtopäätöksissä todettiin Helsingin ilman olevan pölyn suhteen vielä
puhdasta. Jos saman tutkimuksen tuloksia tulkittiin esimerkiksi tsekkoslovakialaisen ilman
puhtausluokituksen mukaisesti, olivat päätelmät aivan erilaiset. Sitten Helsingin ilma olikin
tiettyinä vuodenaikoina kaikissa mittauspaikoissa voimakkaasti saastunutta.103 Mittaamiseen
perustuva tieteellinen tieto ei ollutkaan niin yksiselitteistä, kuin mitä siltä toivottiin.

Mittaustulosten tulkintaakin suurempi haaste oli mitattavuuden ihanteen sovittaminen
yhteen vallitsevan lainsäädännöllis-hallinnollisen rakenteen kanssa. Ilman epäpuhtauksien
terveyshaittojen todentaminen oli hankalaa, mutta paikalliset savuhaitat olivat todellisuutta

98  Vrt. Hannigan 1995, 54–56; North 1990.
99  Ulkoilman… 1959, 30; Thl 25.11.1959, 977§.
100  Ulkoilman… 1959, 27–28; Hbl 2.7.1960.
101  Thl 25.11.1959, 977§.
102  Ulkoilman… 1959, 30.
103  Ulkoilman… 1959, 30–31.
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ihmisten arkielämässä. Terveysviranomaisten tehtävänä oli varmistaa hyvä ja hygieeninen
asuinympäristö. Terveydenhoitosäännön mukaan mikään toiminta ei saanut vaarantaa tätä ta-
voitetta aiheuttamalla kohtuutonta haittaa lähistölle. Roskanpolttouunien osalta haitan mää-
ritelmä pelkistettiin rakennusmääräyksen avulla palamislämpötilaksi, joka voitiin pätevästi
ja yksiselitteisesti mitata. Monissa muissa tapauksissa tämänkaltainen pelkistäminen ei ollut
mahdollista. Miten kiistatapauksissa tuli lähestyä tätä ”kohtuullisen haitan” kysymystä?

4.3 Saastuttaminen ja kohtuus

Terveyshaitoille oli vaikea esittää mitään tarkkoja rajoja ja samalla vallitsi yleinen käsitys, että
yleisesti ottaen Helsingin ilma ei vielä ole terveydelle vaarallista. Pohdinta saasteiden haitois-
ta kiteytyi kysymykseen siitä, minkälaiset haitat olivat kohtuullisia urbaanissa ympäristössä.
Minkälaista haittaa kaupungissa pitää sietää ja mitä ei?104 Kaupunkiympäristö oli ratkaisevasti
erilainen kuin muut ympäristöt – kaupungissa ympäristön laadulle asetetut vaatimukset eivät
olleet yhtä tiukat kuin muille alueille. Silloisen ylipormestari Raimo Ilaskiven (kok.) sanoin:
”Täytyy muistaa, että kaupunki on kaupunki, ei puutarhaympäristö.”105 Tietyt haitat tuli hy-
väksyä väistämättömänä osana kaupunkiasumista. ”Tietyssä määrin kaupungin asukkaan täy-
tyy sopeutua nokeen, pölyyn ja hajuun.”106 Samantyyppistä pohdintaa harrastettiin esimerkiksi
Saksassa maailmansotien välisenä aikana. ”Aluetyypilliset haitat” kuitattiin normaaleina teol-
lisuusvaltaisen kaupunkiympäristön ilmiöinä, jotka eivät antaneet aihetta muuttaa vallitsevia
kaupunkisuunnittelun tai ilmansuojelun käytäntöjä.107

Ympäristöhaitan kohtuuttomuus ja kohtuus liittyivät ajatukseen yhteiskunnassa vallit-
sevista “normaaleista” ympäristöolosuhteista. Kohtuuttomana voitiin pitää erityisen suurta
poikkeamaa normaalina ymmärretystä tilasta. Normaalit olosuhteet ja sen ylittävä kohtuuton
haitta on historiallisesti muuttuva ja sen takia jatkuvan uudelleenmäärittelyn alaisena. Suo-
messa 1950-luvulta eteenpäin poikkeuksellisen nopeasti kasvanut elintaso ja kohentuneet hy-
vinvointipalvelut olivat muokanneet näkemyksiä siitä, mitä hyvältä asuinympäristöltä voitiin
odottaa ja vaatia.108 Kohtuullinen haitta liittyy myös välttämättömän ja tarpeettoman haitan
eroon. Haitta ei ollut kohtuuton, jos sitä ei voitu järkevästi välttää, kun taas pienehköin toimin
estettävissä oleva haitta täytti herkemmin kohtuuttomuuden kriteerit.109

104  Vrt. myös Haverinen 2006; Ampuja 2007.
105  H-V 2/1980.
106  SS 13.2.1963.
107  Andersen & Brüggemeier 1987, 78.
108  Vrt. Haila & Jokinen 2001, 285.
109  Vastaavankaltainen ajatus haittojen ehkäisyn mahdollisuudesta yhtenä savuhaitan kriteerinä esiintyi jo 1800-
luvun Englannissa ja Yhdysvalloissa. Normaalia savua suvaittiin, mutta tarpeettoman musta savu oli kiusa, joka
vaati viranomaisten puuttumista. Stradling & Thorsheim 1999, 24, viite 4.
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Ilmanlaatua koskevassa päätöksenteossa ja kiistan osapuolien argumentaatiossa etsittiin-
kin rajoja sille, minkälainen ilmanlaatu oli vielä kohtuullista ja minkälainen haitta oli asukkaan
kannalta kohtuutonta. Savuhaitoista viranomaisille valittava kaupunkilainen oli sitä mieltä,
että kohtuullisen haitan raja oli jo ylittynyt. Useimmiten valituksen kohteena oleva yritys tai
laitos katsoi, ettei haitta voinut olla kohtuuton. Lopulta virka- ja luottamusmiesten tulkinta
”normaalin” ja kohtuuttoman haitan rajasta ratkaisi, tuliko viranomaisten puuttua asiaan. Sa-
vuhaittojen kohtuuttomuutta arvioitiin mm. kiinnittämällä huomiota savujen väriin ja hajuun,
paksuuteen ja savutuksen kestoon. Aistinvaraiset menetelmät olivat tieteellisyyden ihanteesta
huolimatta käyttökelpoisia. Normaalin ja kohtuuttoman haitan rajaa pyrittiin myös haarukoi-
maan suhteuttamalla haittaa joko muihin kaupunkielämän haittoihin tai vastaavasti savuttavas-
ta toiminnasta saavutettavaan hyötyyn.

Valituksen kohteeksi joutuneet yritykset toivat esiin lukuisia erilaisia perusteluita sille,
miksi heidän toimintansa aiheuttamaa haittaa ei voinut tuomita kohtuuttomaksi. Vastaajalle
valitus oli joka tapauksessa yleensä epämieluisa asia, joka saattaisi aiheuttaa kustannuksia
tai vaivannäköä. Viranomaisille annettuja perusteluja voi tulkita vakuuttavuuden näkökulmas-
ta: Mitä pidettiin varteenotettavana perusteluna saasteille? Minkälaisen selityksen kuviteltiin
saavan parhaiten vastakaikua viranomaisilta? Vaikka argumentaatiossa usein oli kyse ajan
voittamisesta ja retorisesta taktikoinnista, kertovat ne kuitenkin siitä, minkälaiseen yhteiseen
kokemuspiiriin vetoaminen nähtiin kannattavana. Osittain argumentit heijastelevat myös niitä
ilmansaastumisen eri diskursiivisia ulottuvuuksia, joita käsiteltiin aiemmin.

Saasteen syntyä ja sen sallimista perusteltiin usein taloudellisilla argumenteilla. Te-
ollisuus loi työpaikkoja ja oli siten hyvinvoinnin lähde. Helsinkiläisten työpaikat ja niiden
luoma hyvinvointi olivat merkittävä perustelu savuille, varsinkin sotien jälkeisinä vuosina,
kun taloudellinen tilanne oli kaupungissa heikko. Erään savuttavan leipomon toimintaa ei heti
sotien jälkeen voinut rajoittaa tai vaikeuttaa ylimääräisillä vaatimuksilla, etenkin kun lähes kai-
kki työntekijät olivat Karjalan siirtolaisia.110 Työpaikkojen merkityksen totesivat myös valit-
tajat. ”Tarkoitus ei ole toivoa työttömiä lisää, mutta [… ] konepaja turmelee ihmisen oikeuden
uneen [..], saastuttaa korttelin ilman, [… ] tekee ihmisistä hermoheikkoja.”111 Taloudellisen
realismin diskurssi oli hegemoninen sotienjälkeisessä Suomessa.112 Taloudelliset argumentit
sisälsivät myös selkeimmän yhteyden saastuttavan toiminnan hyötyihin – työpaikat, tuotanto
ja verotulot olivat yksiselitteisesti arvokkaita ja tavoiteltavia asioita.

Helsinkiläiset vetosivat ilmakysymyksessä usein myös oikeudenmukaisuuteen, minkä
voikin rinnastaa myös kohtuuteen.113 Oikeudenmukaisuus kytkettiin sekä taloudelliseen kysy-

110  Thl 20.6.1945, 549§, liite 6.
111  Thl 4.9.1968, 834§, liite 2.
112  Laine & Peltonen 2003, 137.
113  Ojanen 2004, 24.
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mykseen että yhdenvertaisuuden vaatimukseen. Savuttamisen vähentäminen tarkoittaisi usein
kalliita investointeja, minkä takia oli sosiaalisesti oikeudenmukaista välttää kustannuksia.
Heikompiosaisia rasittaisi kohtuuttomasti, mikäli yhtiöt pakotettaisiin kalliisiin ratkaisuihin,
kuten jätehuollon järjestämiseen kalliimpaa poiskuljetusta käyttäen tai siirtymällä kevyeen
polttoöljyyn lämmityksessä.114 Savupäästöjä ei saisi vahtia sosiaalisen oikeudenmukaisuuden
kustannuksella. Oikeudenmukaisuutta oli myös yhdenvertainen oikeus saastuttaa. Koska es-
imerkiksi yleinen sauna ei ollut kaupungin ainoa savuttaja, ei siltä yksistään saanut vaatia kal-
liita toimenpiteitä. Tasapuolisuuden nimissä samat vaatimukset tuli kohdistaa kaikkiin kaupun-
gin savuttajiin ja niin kauan kun savua tuli muualtakin, tuli myös saunan saada savuttaa.115

Oikeudenmukaisuuden vaatimus ulotettiin myös savuvalitusten käsittelytapoihin. Var-
sinkin valitusten perusteella tehdyt roskanpolttouunien tarkastukset koettiin hyvin epäoikeu-
denmukaisiksi. Vastaajien oikeustajun mukaan naapureiden tekemät ”ilmiannot” eivät saaneet
johtaa uunien kieltoon.116 Vastaajien mukaan oikeudenmukaisuudentaju oli koetuksella, jos
valitukset eivät perustuneet todellisiin haittoihin, vaan esimerkiksi vanhoihin naapureiden
välisiin kaunoihin, ”kateuteen tai ilmimielisyyteen”.117 Erään näkemyksen mukaan savuista
valitettiin ”muodissa olevan saastekampanjan innoittamana”, ei niinkään oikeiden haittojen
takia.118 Kuten Outi Ampuja on huomauttanut, 1970-luvulle tultaessa ympäristöargumentteihin
viittaamisesta oli tullut yleisesti hyväksytty puhetapa.119 Tämän voi nähdä myös toisin päin:
ympäristöargumentti voitiin kääntää vähäpätöiseksi muoti-ilmiöksi, joka ei sen takia ollut va-
kavasti otettava.

Ilmansaasteista aiheutuvien haittojen kiistäminen, vähättely ja vertailu muihin epä-
kohtiin olivat tyypillisiä tapoja suhtautua vaatimuksiin. Kun vastaaja koki, että kaupungis-
sa oli paljon muitakin, vähintään yhtä suuria epäkohtia, oli epätarkoituksenmukaista puuttua
vain heidän aiheuttamiinsa haittoihin. Erilaisten haittojen vertailu oli subjektiivista, joten lähes
aina oli mahdollista osoittaa jokin muu, paljon vakavampi, haitta.120 Perustelun mukaan ensin
pitäisi puuttua vakavampiin haittoihin ja vasta sen jälkeen vähäisempiin ongelmiin. Niinpä
esimerkiksi roskanpolttouunin hajuja mitätöitiin vertaamalla niitä kaasulaitoksen katkuihin121,
eikä teollisuuslaitoksen päästöjä tulisi edes verrata niihin haittoihin, joita kaupungin tukah-

114  Thl 21.5.1969, 618§.
115  Thl 27.11.1968, 1196§.
116  Thl 1.11.1972, 1933§, liite 1; Thl 19.4.1972, 1520§; KU 23.11.1968.
117  Thl 2.10.1968, 957§, liite 2.
118  Thl 16.7.1975, 2308§, liite 20.
119  Ampuja 2007, 61.
120  Thl 30.5.1956, 403§, khyg esityslista asia nro 12; Thl 8.6.1966, 528§, liite 2; Thl 18.9.1968, 879§, liite 7; Thl
27.11.1968, 1196§.
121  Thl 30.12.1968, 1338§, liite 9.
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duttavat pakokaasut ympäristössä aiheuttivat.122 Havaittujen haittojen alkuperää vieritettiin
muiden niskoille.123 Vertailuaseman kehittäminen erilaisten, yhteismitattomien haittojen vä-
lille merkitsi mahdollisuutta vetäytyä subjektiivisten tuntemusten taakse. Erilaisten haittojen
keskinäisen vertailun avulla voitiin myös perustella, että vaihtoehtoiset toimintatavat aiheutta-
vat muunlaisia haittoja, jotka arvotettiin suuremmiksi kuin savuista aiheutuvat haitat. Roskan-
polton savuja pidettiin vähäisempänä haittana kuin roskankuljetuksen melua ja roskapönttöjen
epähygieenisyyttä.124

Savuhaittojen oikeutusta pyrittiin ammentamaan myös historiasta ja perinteestä. Haitta
ei voinut olla kohtuuton, koska näin oli aina tehty ja tilanne oli ollut jo pitkän aikaa hyväksyt-
tävä. Koska mikään ei ollut muuttunut, ei haittakaan ollut voinut muuttua normaalista kohtuut-
tomaksi. Jos haitasta ei ollut ikinä aiemmin valitettu, oli se osoittautunut normaaliksi osaksi
kaupunkiympäristöä. Esimerkiksi yrityksen pitkä historia ja kuuluminen kaupungin kuvaan ja
hajumaailmaan oikeutti savut.125 Pitkää historiaa ja toiminnan perinteikkyyttä korostettiin siinä
merkityksessä, että koska toiminta oli ollut jo niin pitkään olemassa, oli ympäristön olosuh-
teiden täytynyt olla kaikkien tiedossa. Tällöin asettuminen yrityksen lähelle on ollut yksilön
tietoinen valinta, josta ei voi valittaa. Historiansa ja perinteikkyytensä ansiosta savuhaitasta
oli tullut osa normaalia kaupunkiympäristöä. Vastaajat eivät halunneet nähdä, että kohtuuden
kriteerit olivat historiallisesti muuttuvia ja jatkuvasti uudelleen määrittelyn aiheena.

Muutamissa tapauksissa törmäsivät kiistoissa erilaiset savuun liitetyt näkemykset. Sa-
vun esittäminen positiivisena piirteenä ympäristössä edusti täysin vastakkaista näkemystä,
kuin mikä haitoista valittavalla henkilöllä oli. Myönteistä sävyä nähtiin esimerkiksi leipomon
savuissa, joiden mainittiin häiriön sijaan ennemminkin tuoksuvan miellyttävästi ja tuovan lisä-
arvoa kaupunkiasumiseen.126 Myös saunan lämmityksessä käytettävien koivuhalkojen savujen
todisteltiin olevan kaikkea muuta kuin epämiellyttäviä.127 Paikoitellen tavoiteltiin katoavan
teollisuusromantiikan sävyjä ja niinpä konepajaa savukaasuineen tuli tarkastella pittoreskina
idyllinä kaupungissa.128 Samoin eräässä kirjoituksessa autojen pakokaasujen kuvailtiin lisää-
vän ”kaupunkilaisuuden tuntua pirteillä tuoksuillaan”.129 Tietynlaiset päästöt arvotettiin positii-
viseksi erityisesti niiden kaupunkilaisuuden ansiosta. Ne erottivat edistyksellisen ja modernin
kaupungin vanhakantaisesta maalaisuudesta tai eristäytyneistä lähiöistä. Kaupunkilaisuuteen
kuuluivat autot, polttoaineet ja pakokaasut, ne ilmensivät dynaamisuutta ja virikkeellisyyttä,

122  Thl 4.9.1968, 834§, liite 6;
123  Thl 30.12.1968, 1338§, liite 9; Thl 4.9.1968, 834§, liite 6.
124  Thl 16.10.1968, 1003§, liite 7.
125  Thl 6.9.1967, 748§; Thl 27.11.1968, 1196§; Thl 4.9.1968, 834§, liite 6.
126  Thl 30.12.1968, 1338§, liite 9.
127  Thl 21.6.1967, 584§, liite 7.
128  Thl 4.9.1968, 834§, liite 6.
129  US 22.4.1969, mielipide, Nimim. Järkevä stadilainen.
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joka oli tunnusomaista juuri kaupungille: ”Kaikkialla leijuvaan pölyyn [tottuu], tärkeintä on
asua siellä, missä kaupungin valtimo sykkäilee kiivaimmin, asua keskellä elämää, eikä vain
asua nukkumalähiössä.”130

Savuhaitat liitettiin näin osaksi normaalia urbaania ympäristöä. Kaupunkimaisen
asuinympäristön tyypilliseen luonteeseen kuuluivat tietyt haitat erotuksena maalaisympäris-
töstä.131 Normaalissa kaupungissa oli katkua, savua ja tungosta, eikä siltä voinut vaatia saman-
laista ympäristön laatua kuin kaupunkien ulkopuolella. ”Konepaja ei toimi koskemattomassa
luonnossa vaan kaupunginosassa, jota halkoo Mannerheimintie jne.”132 Kaupunkilaisuuteen
kuului se, että tiettyjä haittoja tuli sietää osana normaalia elämää. Valittajille tarjottiin vaihto-
ehtona lähtöä pois kaupungista. Tarjolla oli ”maaseutu lypsykoneineen ja karjakkoineen”133,
jonne herkkähipiäiset voisivat mennä nuuhkimaan maalaisilmaa, mikäli kaupungin ilma ei
kelvannut. Kaupunkiympäristö oli erilainen ja kaupunkiympäristön kuuluikin olla erilainen
kuin muiden ympäristöjen. Kaupunkiympäristöä myös arvioitiin eri kriteereillä kuin muuta
ympäristöä ja tämä sisältyi moniin lausuntoihin ilman erillisiä perusteluja; se oli normaalia.
Rakennusmestari toteaa roskanpolttouunivalituksen yhteydessä, ettei ole ”havainnut mainitta-
vaa, kaupunkiolosuhteista poikkeavaa saastetta ympäristössä”.134

Ilmansaasteet olivat haitta, joka kaupunkilaisten oli maksettava hintana kohonneesta
elintasosta. Kun haittoja tarkasteltiin suhteessa saavutettaviin hyötyihin, muuttui käsitys koh-
tuullisuudesta. Kohtuus määrittyi hyötyjen kautta. Toisinaan hyödyn ja rasitteen arvioiminen
ja perusteleminen oli helppoa. Kortteleiden sisäpihoilla toimi lukuisia yleisiä saunoja, joita
lämmitettiin puilla. Ilmeisen savuhaitan toteamisen jälkeenkään niitä ei suljettu, koska sau-
nat olivat tärkeitä erityisesti vähävaraisen vanhusväestön kannalta. Kallion alueen vanhoissa
taloissa ei ollut kylpyhuonetta, joten yleiset saunat olivat monelle ainoa peseytymismahdolli-
suus. Saunominen oli perusoikeus kaupungissakin, minkä vuoksi niiden toimintaa tuli tukea.
Kotisaunojen yleistymisen takia saunojen pito kävi aiempaa kannattamattomammaksi, minkä
takia niiltä ei usein edes vaadittu siirtymistä vähemmän savuttaviin polttoaineisiin. Saunoil-
ta vaadittiin tarkkuutta tulipesien hoidossa, mutta ne saivat jatkaa.135 Saunojen haitat tulivat
ilmeisiksi, kun muut savuttajat vähenivät lähiympäristöstä ja kun entisten matalien naapu-
ritalojen tilalle rakennettiin korkeita kerrostaloja, jotka sulkivat saunojen savut umpinaisil-
le sisäpihoille. Saunat joutuivat törmäyskurssille kaupungin ja elintason kasvun kanssa sekä
saastumisen kriteerien kontekstin kanssa.

130  US 11.8.1967, Mannerheimintiellä asuvan kaupunkilaisen haastattelu; ks. myös US 22.4.1969, mielipide,
Nimim. Järkevä stadilainen.
131  Thl 30.12.1968, 1338§, liite 3; US 6.4.1969, mielipide, Nimim. Vanha reviisori.
132  Thl 4.9.1968, 834§, liite 6.
133  US 22.4.1969, mielipide, Nimim. Järkevä stadilainen.
134  Thl 29.9.1971, 1273§, liite 6.
135  Thl 27.11.1968, 1196§, liite 12; Thl 16.10.1974, 2553§ ja 2547§; Thl 18.9.1974, 2482§.
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Päästölähteen vertaaminen muihin haittoihin ja savun ”perinteikkyys” tietyssä paikassa ovat
esimerkkejä eri osapuolten näkemysten ristiriidasta, joka perustuu kohtuuden kontekstin muu-
tokseen ajan myötä. Kaupunkilaisten näkemys kohtuullisena pidettävästä haitasta muuttui
sekä haitan laadun että määrän suhteen. Vähiten ymmärrystä sai sellainen savuttava toimin-
ta, joka oli korvattavissa muunlaisilla käytännöillä. Esimerkiksi talokohtainen roskanpoltto ei
ollut välttämätöntä, sillä jätteen kaatopaikkakuljetus oli käypä vaihtoehto. Välttämättömyys
ja vaihtoehdottomuus oikeuttivat muita lähteitä suurempiin päästöihin, mutta roskanpolton
savuhaitat koettiin ylimääräisenä ja tarpeettomana kiusana, jota ei tietyn vaiheen jälkeen hy-
väksytty enää.

Yhden ympäristöä pilaavan päästölähteen häviäminen korosti muiden, jäljelle jääneiden
päästölähteiden merkitystä. Kaukolämmityksen hävitettyä savuttavat keskuslämmityspiiput
kortteleista, kiinnittyi huomio päästölähteisiin, jotka jäivät yksin syytämään savujaan asun-

”Tyynien korkeapaineiden aikana ilma ei pääse sekoittumaan, vaan saastemuodosteet jäävät
pitkäksi aikaa maanpinnan lähelle.” Kuva on otettu Tampereella 2.2.1967, jolloin kireän pak-
kauskauden aikana talokohtainen lämmitys näkyi kaupunkikuvassa selvästi. (Kuva: Esko Sala
/ HS.)
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toalueen keskelle. Roskanpolttouunit, kivijalkojen pienteollisuus ja yleiset saunat nousivat
savuineen kaukolämmitysalueen silmätikuiksi.136 Kaukolämmityksen myötä parantuneen
kaupunki-ilman jälkeen ei ollut paluuta enää entisen kaltaiseen savutukseen – saavutetuista
eduista ei haluttu luopua ja savuhaittojen sietokynnys madaltui. Normaalin kaupunki-ilman
laadulliset olivat muuttuneet.

Ilmansaastumista kohtaan esitetty kritiikki ja vastarinta voidaan nähdä pyrkimyksenä
muuttaa kunakin aikana vallitsevaa käsitystä ”normaalista” ympäristön tilasta. Kun ilmanlaatu
koheni, muuttui myös kohtuuttoman haitan määritelmä aiempaa tiukemmaksi. Mikä kaksi-
kymmentä vuotta aikaisemmin oli normaalia, muuttui kohtuuttomuudeksi, johon julkisen val-
lan oli puututtava. Toisaalta kaupungissa asuvan ihmisen tuli hyväksyä tietty määrä haittoja,
joita syntyi kaikkia kaupunkilaisia hyödyttävistä toiminnoista. Näkemyksen mukaan hyöty
oli niin suuri, että mahdolliset haitat olivat pieni hinta. Tällöin ei kuitenkaan otettu huomi-
oon haittojen paikallista luonnetta ja toisaalta hyötyjen jakautumista koko kaupungin kesken.
Kärsijöitä saattoivat olla yhden korttelin asukkaat, hyötyjinä kaikki helsinkiläiset. Ajatukseen
haittojen ja hyötyjen epätasaisesta ja epäoikeudenmukaisesta jakautumisesta kaupungin sisällä
ei juurikaan otettu kantaa. Kohtuullisen ja kohtuuttoman haitan erot liukuivat maantieteellises-
ti kaupungin eri alueiden kesken.

4.4 Ilmakysymyksen kriisiytyminen

Ilmansaastumiseen liittyviä kysymyksiä käsiteltiin sekä valtakunnallisesti että paikallisesti
Helsingissä 1960-luvun mittaan huomattavasti aiempaa enemmän. Ilmatutkimuksen käyn-
nistyminen ja viranomaistyön voimistuminen lisäsivät aiheen saamaa lehdistöjulkisuutta.
Otsikoissa varoiteltiin ilmansaasteiden aiheuttamasta (terveys)uhkasta ja vaatimukset saas-
tumiseen puuttumisesta saivat uutta painokkuutta, ainakin retoriikan tasolla.137 Uutisointi ja
terveydenhoitoviranomaisille osoitetut valitukset viittaavat kiihtyneeseen huoleen Helsingin
ilmanlaadusta, mitä esimerkiksi otsikoiden sanavalinnat alleviivasivat. Ilta-Sanomat kirjoit-
ti ”jäteilmasta”138 ja Hufvudstadsbladet julisti: ”Hfrsluften smutsigast”.139 Ilmakysymys oli
muodostumassa aiempaa tärkeämmäksi ja omaksi erilliseksi uutisaiheekseen. Kyse ei ollut
enää pelkästään yksittäisistä ongelmallisista päästölähteistä, paikallisesti savuttavasta piipus-
ta, vaan ilmanlaadun ongelmat olivat kasvamassa koko kaupungin käsittäväksi ongelmaksi.
Päättäjillä ei ollut uusia keinoja hoitaa kasvavaa ilmanlaadun ongelmaa.

Merkittävin yksittäinen tekijä ilmakysymyksen kärjistymisen taustalla 1960-luvun puoli-

136  Thl 21.6.1967, 584§, liite 2; Thl 27.11.1968, 1196§, liite 10.
137  HS 4.4.1965, pääkirj.; Hbl 14.6.1963, pääkirj. US 3.4.1966; IS 27.6.1966, pääkirj.; ”Det  nska samhället i
dag”, FK 9/1965, 612.
138  IS 27.6.1966.
139  Hbl 14.6.1966.
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välistä alkaen olivat kaupunkiliikenteen massiiviset ongelmat. Kuten useissa muissakin suoma-
laisissa kaupungeissa, oli nopeasti kehittynyt liikenne yksi Helsingin polttavimmista pulmis-
ta.140 Liikenteen ongelmat heijastuivat laajasti kaupunkiympäristöön. Liikenne osoittautui täy-
sin uudenlaiseksi ongelmaksi aikaisempien saastelähteiden rinnalla. Liikenne ja autoistuminen
olivat myös se kimmoke, jonka myötä ilmakysymys radikalisoitui 1960-luvun lopulla osana
laajempaa yhteiskuntakriittistä ilmapiiriä ja yhden asian liikkeiden nousua. Ilmakysymyksen
politisoituminen sai ensimmäistä kertaa selviä ideologisen vastakkainasettelun piirteitä.

4.4.1 Autoyhteiskunnan läpimurto141

Kansainvälisesti verrattuna Suomi autoistui hitaasti ja myöhään. Syynä on pidetty alhaista elin-
tasoa, joka puolestaan johti autojen tuontisäännöstelyyn ja teiden huonoon kuntoon. Säännös-
telyn takia Helsingissä ajettiin 1950-luvulla lähinnä itäautoilla, joita saattoi kauppasopimus-
ten ansiosta tuoda maahan ilman kovaa valuuttaa. Autojen maahantuonti helpottui vähitellen
vuoden 1958 jälkeen vapautuakseen vuoden 1962 Efta-jäsenyyden myötä täysin.142 Autojen
lukumäärä lähti huimaan nousuun etenkin kaupungeissa, Helsinki etunenässä. Henkilöautojen
määrä karkeasti kolminkertaistui Helsingissä vain yhden vuosikymmenen, 1960-luvun aikana
(ks. kuvio 5). Välittömästi sotien jälkeen yksityisautoilu oli vielä harvojen herkkuja, mutta
melko pian pystyi yhä useampi helsinkiläinen ostamaan itselleen oman auton. Helsingin au-
toistuminen eteni 1970-luvun loppuun saakka muuta maata nopeammin.143

Yksityisautoilu menestyi Helsingissä loistavasti. Liikenneväyliä paranneltiin 1950-lu-
vulla ja asuinalueiden eriytyminen kauemmaksi keskustasta ja työpaikoista lisäsi liikkumisen
tarvetta Helsingissä. Samaan aikaan joukkoliikenne painiskeli lukuisten ongelmien kanssa,
mikä lisäsi yksityisautoilun houkuttelevuutta. Riittämätön kalusto ja varsinkin liitosalueiden
puutteellinen liikennöinti laskivat julkisen liikenteen palvelutasoa. Kaupunkilaiset olivat hy-
vin tyytymättömiä liikennelaitoksen epäonnistuneisiin kokeiluihin.144 Suurimman vastalausei-
den ryöpyn sai aikaan ns. runkolinja, jossa pohjoisten kaupunginosien liikenne hoidettiin kes-
kitetyn linjan avulla. Mannerheimintien runkolinjaa pitkin matkustajat kuljetettiin noin viiden
kilometrin päähän Ruskeasuolle, missä matkustajat vaihtoivat esikaupunkien busseihin, ns.
syöttölinjoihin. Vuonna 1955 aloitetun kokeilun vankassa vastustuksessa purkautui Timo Her-
rasen mukaan yleinen tyytymättömyys liikennelaitoksen palveluihin. Vajaan kolmen vuoden
kuluttua palattiinkin entisiin suoriin yhteyksiin ja runkolinja haudattiin. 145

140 ”Det  nska samhället i dag” FK 9/1965, 611.
141  Bergholm 2006, 155.
142  Bergholm 2001, 78–80; Hoffman 1997, 418.
143  Herranen 1988.
144  Herranen 1988, 175.
145  Herranen 1988, 117-223.
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Suhtautuminen yksityisautoon oli Suomessa pitkään jännitteinen. Se ulottui materialistisen ylel-
lisyyden paheksunnasta moderniuden ylistykseen tai välttämättömyyden korostukseen. Autojen
lukumäärän kasvua pidettiin elinkeinoelämän ja teollistumisen elinehtona. Suomalaisten en-
nakkoluuloja pyrittiin hälventämään korostamalla auton välinearvoa ylellisyyden sijaan. Auton
omistamista normalisoitiin vertaamalla sitä vaikkapa ompelukoneen tai radion omistamisen.146

Auton omistaminen oli monelle suomalaiselle vähitellen saavutettavissa oleva unelma, toisille
auto oli vielä 1950-luvulla turhuuden symboli, luksusta. Auto hankittiin ”sosiaalisen turhamai-
suuden” takia leikkikaluksi, ei tarpeeseen.147 Autoilusta tuli monille imagokysymys. Auto oli
statussymboli, joka viestitti uudesta kaupunkilaisuudesta, jota luonnehtivat nopeus ja vaivatto-
muus. Lehdissä kerrottiin laajasti, miten autoilu avaisi suomalaiselle uusia mahdollisuuksia, esi-
merkiksi matkailun osalta.148 Suomalaisen autourheilun nousu kansainväliseen menestykseen
liitti autoiluun positiivisia mielikuvia ja television suositut liikenneohjelmat juontajineen olivat
osoitus suuresta kiinnostuksesta autoilua kohtaan. Nämä ristiriitaiset näkemykset autoistumi-
sesta kärjistivät osaltaan sitä keskustelua, jota autoistumisen lisääntyminen synnytti.

146  TA 8/1954, pääkirj.
147  Apulaiskaupunginjohtaja Hjalmar Krogius, HS 19.9.1965.
148  Pantzar 2000, 38-39; Bergholm 2006, 156-157; Herranen 1988, 241.

KUVIO 5. Moottoriajoneuvojen ja henkilöautojen lukumäärä Helsingissä sekä autoja / 1000
asukasta. Tiedot puuttuvat sotavuosilta. (Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja ja
Ajoneuvorekisterikeskus.)
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Auton arvosta kertoo se, että autoja vaalittiin ja niiden vahingoittumista varottiin huo-
lella. Lähes paradoksaalisesti autoista ja niiden maalipinnoista tuli monelle kaupunkilaiselle
ilmansaasteiden ilmaisija. Autonomistajat hermostuivat, kun kaduille pysäköidyille autoille
laskeutuva pöly ja öljyinen noki syövyttivät niiden pintaa ja tahrasivat kiiltävää peltiä.149 SOK:
n tehtaiden piippujen ”nokisateesta” vaadittiin korvauksia, sillä ”ennen kaikkea, kuka korvaa
autojen maalipinnat, jotka ovat kokeneet todella kovia [..]?”150

Henkilöautojen määrän nopea kasvu muutti kaupunkiympäristöä ja sen luonnetta ongel-
mallisella tavalla. Tieliikenteen kuolonkolarit käynnistivät laajan yhteiskunnallisen keskus-
telun autoilun turvallisuusriskeistä ja liikenneturvallisuudesta. Vuosien 1950 ja 1965 välillä
liikenneonnettomuuksien määrä Helsingissä yli kolminkertaistui ja liikenteessä loukkaan-
tuneiden määrä 2,5-kertaistui.151 Helsingissä tieverkosto ei kantanut lisääntyvää automäärää
ja liikenne alkoi ruuhkautua pahoin jo 1960-luvun alkupuolella. Kuvio 6 havainnollistaa lii-
kenteen volyymin kasvua. Etenkin kantakaupungin ahtaalle niemelle suuntautuva liikenne li-
sääntyi. Kun esimerkiksi Lauttasaaren ja Lapinlahden siltoja pitkin ajettiin vuonna 1960 noin
20 000 kertaa vuorokaudessa, oli määrä kymmenen vuotta myöhemmin jo kaksinkertaistunut
Kantakaupunkiin johtavista silloista muodostui pullonkauloja, mikä puuroutti ruuhka-aikojen
liikenteen täysin. Ruuhkassa istuminen ei vastannut mielikuvaa menevästä autoilijasta ja toi-
saalta joukkoliikenteenkin suosio laski entisestään, kun linja-autot etenivät ruuhkassa kävely-
vauhtia. Ruoholahden Itämerenkadulla sadan metrin automatka saattoi kestää yhtä kauan kuin
kymmenen kilometrin eteneminen toisaalla.152 Ruuhkien vaikutukset ulottuivat laajemmalle
kuin vain yksilön liikkumisen takkuamiseen. Erään laskelman mukaan esimerkiksi menetet-
täisiin vuosittain yli neljä miljoonaa työtuntia Porvoontien ruuhkien takia.153

Ruuhkiin suivaantuneet autoilijat pyrkivät pois tukkeutuneilta pääväyliltä ja henkilöau-
toliikenne kasvoi nopeasti asuntoalueiden kapeilla kaduilla. Melu- ja saastehaitat lisääntyivät
keskustan liepeillä ja alueiden todettiin muuttuvan jo asuinkelvottomiksi.154 Myös pysäköinti-
paikkojen puute kantakaupungissa vihastutti autoilijoita. Vastauksena autoilijoiden kritiikkiin
Helsingissä investoitiin nopeasti liikenneväyliin ja pysäköintitilan lisäämiseen. Kaupunkikuva
muuttui nopeasti ja pian alettiin esittää vastalauseita myös siitä, että yksityisautoilu jyräsi jul-
kisen ja kevyen liikenteen Helsingissä. Joukkoliikenteen asema heikkeni suhteessa yksityisau-
toihin ja esimerkiksi liikennesäännöt muokattiin ja liikennevaloja ohjattiin henkilöautoliiken-
teen tarpeita vastaavaksi.155

149  Ks. myös Thl 3.4.1968, 332§, liite 3; Thl 28.6.1972, 1697§, liite 5; Thl 6.3.1974, 2132§, liitteet 2 ja 4.
150  Thl 26.2.1969, 219§, liite 1.
151  Bergholm 2001, 82-83; Herranen 1988, 171.
152  Gulliver 1963, FK 5/1963.
153  He-Le 24.9.1965. Porvoontie on nykyään nimeltään Itäväylä.
154  Salmivaara 1974.
155  Herranen 1988, 242.
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Liikenneonnettomuuksien lisäksi henkilöautot ja jalankulkijat törmäsivät enenevässä määrin
myös kaupunkirakenteen ja liikennesuunnittelun tasolla. Liikennesuunnittelu perustui henki-
löauton ensisijaisuuteen, jalankulkijasta tuli autoliikenteen häiriötekijä, jota ryhdyttiin poista-
maan eriyttämällä eri liikennemuotoja. Jalankulkija sai väistää autoja tunneleihin: jalankulki-
jat ”viemäröitiin”.156

Ahtaasta kaupunkitilasta käydyssä taistelussa myös puistot ja lapset hävisivät autoille.
Moottoriliikenne jyräsi viheralueet konkreettisesti eikä kaupungissa epäröity uhrata vehreyttä
liikenteen edestä. Herrasen mukaan tämä suuntaus näyttäytyi ensimmäisen kerran jo 1935,
kun Itäisen ja Läntisen Heikintien (nyk. Mannerheimintien) välissä ollut alue neljine lehmus-
rivistöineen kaadettiin, jotta raitiotiet mahtuisivat yhdessä kasvavan autoliikenteen kanssa
paremmin kaupungin valtaväylälle.157 1960-luvun aikana Helsingin puita hävitettiin ronskilla

156  Herranen 1988, 241.
157  Herranen 1988, 126.

KUVIO 6. Liikenteen volyymi Helsingissä: kantakaupunkiin suuntautuva arkiliikenne. Muka-
na pohjoisesta Pitkäsilta ja vuonna 1962 avattu Hakaniemen silta sekä lännestä Lauttasaaren
silta sekä lokakuussa 1965 avattu Lapinlahden silta. Lauttasaaren silta suljettiin korjaustöi-
den takia kolmeksi vuodeksi liikenteeltä 1967–1969. Laskennat perustuvat syyskuussa tehtyi-
hin viikon mittaisiin arkipäivien laskentoihin ja lukuun sisältyy molempien suuntien liikenne.
Lauttasaaren sillan tiedot puuttuvat vuodelta 1961, Pitkänsillan tilastointi alkaa vuodesta
1954. (KSV/Irene Lilleberg, henkilökohtainen sähköpostitiedonanto 10.12.2005; Helsingin
kaupungin tilastollinen vuosikirja.)
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kädellä autojen tieltä. Pysäköintipaikat, uuden väylät ja kaistojen leventäminen autojonojen
purkamiseksi nielivät vihreyttä kaupunkikuvasta. Liikenteen kasvun aiheuttamat ongelmat
kaupungissa kärjistyivät muutamassa vuodessa ja nopeana ratkaisuna oli lisätilan raivaaminen
autoille. Helsingissä autopaikat normitettiin aiemmin kuin lasten leikkipaikat.158 Siilitiellä uusi
liikenneväylä nielaisi lasten leikkikentän ja pallokentän.159 Aikaisemmat päätökset saatettiin
pyörtää viipymättä autoilun edistämisen vaatimuksille. Esimerkki poukkoilevasta päätöksen-
teosta on Munkkiniemen halkovalle Huopalahdentielle istutetut puurivistöt, jotka poistettiin
lisäkaistojen alta vain vähän aikaa niiden istuttamisen jälkeen.160

Helsingin autoystävällisyyden ylimpänä osoituksena pidettiin vuonna 1968 julkistettua,
konsulttityönä tehtyä Helsingin pitkän tähtäimen liikennesuunnitelmaa. Yhdysvaltalainen
Wilbur Smith & Associates ja Insinööritoimisto Pentti Polvinen suosittelivat tässä nk. Smith-
Polvisen liikennesuunnitelmassa satojen uusien moottoriteiden rakentamista, myös Helsingin
ydinkeskustaan vesialueiden ja puistojen päälle. Helsinkiin tuli rakentaa 53 000 uutta pysä-
köintipaikkaa. Suunnitelman kustannuksista 76 % oli suunnattu yksityisautoilun edellytysten
parantamiseen ja vain 24 % julkisen liikenteen kehittämiseen. Kun kaupungin liikennelaitos
vielä julkisti aikeensa nostaa lippujensa hintoja roimasti, oli syksyllä 1968 Helsingin liikenne
ja sen autoistuminen kuuma puheenaihe. Suurisuuntaisia tiehankkeita ei koskaan toteutettu,

158  Juntto 1990, 278.
159  KU 2.8.1967.
160  US 9.4.1969, mielipide, Nimim. Ihmisen puolesta.

Helsingin liikennekulttuurin
ironista kommentointia. Pila-
piirtäjä ”Ilmarin” näkemys
autoilijoiden kiusana olevista
jalankulkijois-ta, jotka pitäisi
siirtää imuräpylöillä kulke-
maan seiniä pitkin. Julkaistu
Ilmarin luvalla.
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mutta Smith-Polvisen suunnitelman on katsottu ilmentäneen aikansa autokeskeistä ideaalia.161

Lauri Virrankoski onkin kuvannut vuosikymmenen (1957–1967) aikana tapahtunutta muutos-
ta yksityisautoilussa harppauksena ylellisyydestä yksinvaltaan.162 Mitä ilmeisemmältä auto-
yhteiskunnan läpimurto alkoi näyttää Helsingissä, sen voimakkaammaksi yltyi myös kritiikki
kehitystä kohtaan.

4.4.2 Yksityisautoilun kritiikki – kamppailu katutilasta

Kasvavan henkilöautoliikenteen haitat olivat ilmeisiä jo 1960-luvun puolivälissä. Ruuhkissa
seisovat autot tupruttivat pakokaasuja suoraan jalankulkijoiden vieressä ja katukuiluissa ilmaa
ei ollut voinut enää pitkään aikaan nimittää raikkaaksi. Kapean ja syvän Kaisaniemenkadun
ilmaa pidettiin iltapäiväruuhkan aikaan klo 16–17 esimerkkinä erityisen saastuneesta ilmas-
ta163 ja Fredrikinkadun ilman häkäpitoisuudet ylittivät yhdysvaltaiset hyvinvointinormit 1970-
luvun alussa tehdyssä tutkimuksessa.164 Pakokaasujen kirjoitettiin aiheuttavan päänsärkyä ja
muuta terveydellistä haittaa. Autojen päästöjen myrkyllisyys ja karsinogeenisuus (”giftgas”)
esitettiin yleisesti faktana, vaikka kaupunginhygieenikko muistuttikin, että pakokaasujen ter-
veysvaikutuksista ja pitkästä altistuksesta tiedettiin toistaiseksi aivan liian vähän.165

Henkilöautoliikenne nousi hämmästyttävän nopeasti pahimmaksi saastuttajaksi Helsin-
gissä, kuten Työterveyslaitoksen vuonna 1964 tekemä selvitys osoitti. Vain noin puoli vuosi-
kymmentä autotuonnin vapautumisen jälkeen todettiin, että liikenteen kasvu oli mitätöinyt ne
parannukset ilmanlaadussa, jotka siihen mennessä oli saavutettu kaukolämmityksen ansiosta.
Selvityksessä korostuivat myös suuret jopa – viisi tai jopa kymmenkertaiset – ilmanlaadun
erot vilkkaasti liikennöityjen katujen ja viheralueiden välillä.166 Viheralueiden nakertaminen
autoilun hyväksi moninkertaisti haitat. Kaupungin vihreydellä oli monia puolustajia ja kau-
pungin päättäjien ja erityisesti kaupunkisuunnittelijoiden nuivaa suhtautumista puistoaluei-
siin moitittiin. Heitä syytettiin ”peltiaatelin”167 palvomisesta ja kaupunki-ilman tietoisesta
saastuttamisesta. Puistoalueiden vähentäminen autojen tieltä heikensi ilmanlaatua ja näivetti
ympäristön viihtyisyyttä. Myös autoileva kaupunkilainen kaipasi puistojen luonnonrauhaa.
Kyynisesti todettiin, että puiden yleisin tauti Helsingissä oli ”autotauti” - jos niitä ei kaadettu
pysäköintipaikkojen tieltä, kuihtuivat ne pakokaasuihin ja pölyyn.168

161  Herranen 1988, 246.
162  Virrankoski 2001.
163  Noro & Niemioja 1963, 314.
164  Jantunen 1972, 63–64.
165  Hbl 14.6.1963; US 3.4.1966 pääkirj.; Thl 16.6.1965, 539§, liite 8.
166  Hbl 23.12.1964.
167  HS 29.3.1969.
168  HS 4.4.1965, pääkirj.; HS 21.5.1968 ”Auto on puuta pyhempi – Liikenne syö puistot”; HS 29.3.1969, mieli-
pide ”Tuhotaanko Hietaniemen puistokin?”.
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Helsingin tulevaisuutta autojen puristuksessa pidettiin laajasti kielteisenä mutta väistämättö-
mänä kehityksenä. Monet pitivät tilannetta itsestään selvänä ja olettivat, että autojen määrän
lisääntyminen varsinkin keskustassa tulisi voimistumaan entisestään.169 Autojen pakokaasut
olivat tulleet jäädäkseen, eikä niiden edessä auttanut muu kuin alistua. Toisin kuin yksittäisten
savuttavien piippujen kohdalla, monet eivät uskoneet pakokaasuille voitavan tehdä mitään.
Esimerkiksi Arabian tehtaiden savuja vaadittiin vähennettäväksi sillä perusteella, että ”liiken-
ne kyllä saastuttaa ihmisen hengitysilman tarpeeksi”.170 Terveysviranomaisetkin valittelivat
autojen määrän kasvaneen hallitsemattomasti, mutta pitivät kehitystä väistämättömänä.171 Lii-
kenteen kasvu tuntui kiihtyvän omalakisena kehityksenä, jolle ei voinut mitään. Syyllisten
nimeäminen tilanteeseen ei ollut mahdollista, sillä liikenne oli kasvotonta ja sen kasvavat ym-
päristöhaitat olivat seurausta ”olosuhteiden pakosta”.172

169  HS 12.8.1964; Rahikainen 1985, 80.
170  Thl 26.3.1969, 353§, liite 1.
171  Thl 16.6.1965, 539§, liitteet 1,3 7 ja 8.
172  HS 12.4.1967, pääkirj.

Itäväylän aamuruuhkaa
Kulosaaresta keskus-
taan päin vuonna 1969.
(Kuva: Unto Laitinen,
HKM.)
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Autoliikenteeseen sivuvaikutuksineen tuli vain sopeutua – todellinen urbaanius, jota
suomalaiset vasta opettelivat, merkitsi myös autojen täyttämää katutilaa. ”Ellei meillä ole
kärsivällisyyttä totuttautua kaupungin liikennerytmiin, on parasta että myymme automme ja
siirrymme hevospeleihin”, totesi arkkitehti Marikki Penttilä.173 Yksityisautoilun kasvun luon-
nollisuutta osana edistystä korosti myös kaupunginvaltuutettu Henrik Kalliala (lib.), joka ky-
syi, haluaako Suomi pro  loitua ainoana sivistysmaana, jossa autoilua ryhdyttäisiin rajoitta-
maan. Teknologiauskon sävyttämässä ilmapiirissä yksityisautoilun vastustaminen leimattiin
taantumukselliseksi.174

Liikennekysymykset olivat 1960-luvun Helsingin polttavin aihe. Se nostettiin suurim-
maksi ongelmaksi ja sitä käsiteltiin laajasti sanomalehtiartikkeleissa ja mielipidepalstoilla.175

Kaupunkiliikenteeseen otettiin kantaa myös uusilla tavoilla. Risto Jarvan lyhytelokuva ”Kau-
pungissa on tulevaisuus” (1967) sai paljon julkisuutta ja sen kirvoittamaan keskusteluun osal-
listuivat niin elokuvakriitikot kuin ympäristöasiantuntijatkin. Kaupunkiasumisen ylistyksen
lisäksi elokuva esittelee autoistumista ja saastumista hyvin kriittisesti.176 Yksityisautoilun on-
gelmat paljastivat kaupunkilaisten ristiriitaiset käsitykset oikeuksistaan. Kaupunkilaisen oi-
keus puhtaaseen hengitysilmaan ja toisen oikeus ajaa autollaan keskustaan asioille ajautuivat
törmäyskurssille Helsingin liikenneongelmien kasvaessa.177

Autoilun aiheuttamia haittoja ehdotettiin vähennettäväksi lukuisilla eri tavoilla. Yleisellä ta-
solla painotettiin suunnittelun ja tutkimuksen merkitystä.178 Muuten ehdotettiin sekä hyvin kevyitä
keinoja, jotka mahdollisesti vähentäisivät haittoja, mutta eivät itse ongelmaa – autojen liian suur-
ta määrää – että mullistavampia keinoja, jotka selkeästi rajoittaisivat autoilua. Edellä mainittuja
keinoja ajoivat varsinkin autoilijat, jotka vaativat esimerkiksi liikenteen sujuvoittamista päästöjen
vähentämiseksi. Tyhjäkäynti ja jatkuva kiihdytys ja jarrutus tuottivat enemmän päästöjä kuin ta-
sainen ajo, minkä johdosta parasta ilmansuojelua olisi liikenteen tasainen kulku.179 Autoihin vaa-
dittiin myös ulkomaisen esimerkin mukaisia teknisiä parannuksia, kuten pakokaasujen puhdistajia,
ja esimerkiksi linja-autojen lämmityslaitteita, joilla voitaisiin puuttua talviseen tyhjäkäyntiin.180 Sa-
vutusta vähentävä bensiinin lisäaine, Shell Antismoke, sai kiittävän vastaanoton.181 Myös poliisin
toivottiin puuttuvan aiempaa useammin autojen ja erityisesti linja-autojen savupäästöihin.182

173  HS 10.5.1964.
174  IS 10.2.1969; Ampuja 2007, 122.
175  HS 19.9.1965.
176  Toiviainen 1983, 116–127.
177  Hbl 25.1.1966, pääkirj.
178  Ks. esim. Laamanen & Noro 1967b, 22; ”Det  nländska samhället i dag” (lehden 50-vuotisnumero) FK
9/1965, 611.
179  Hbl 10.1.1965, mielipide, nimim. Kemist.
180  Hbl 3.1.1965, mielipide, nimim. A.B.; IS 27.6.1966, pääkirj.; Hbl 10.1.1965; Hbl 28.6.1966.
181  Hbl 19.1.1966.
182  Hbl 2.4.1965, Gunnarson, Börje.
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Autoilun rajoittaminen tai sen kustannusten nostaminen jakoivat mielipiteitä. Yksityis-
autoilun kieltämistä koko kantakaupungissa, ns. ”cityssä”, perusteltiin sillä, että maan alle
kuuluivat nimenomaan autot, eivät jalankulkijat tai julkinen liikenne.183 Autoilun rajoittami-
nen oli puolustajiensa mukaan halvin ja helpoin ratkaisu sietämättömiin liikenneongelmiin.184

Tukholmassa virinnyt keskustelu yksityisautojen ruuhkamaksuista keskustassa tuotiin esiin
Helsingissäkin, samoin ehdotettiin yksityisautojen aiempaa kovempaa verotusta.185 Yhteistä
autokritiikille oli vaatimus siitä, että autottomat kaupunkilaiset tuli ottaa aiempaa paremmin
huomioon. Pieni autoileva vähemmistö aiheutti haittoja jalankulkijoille. Samalla kyseenalais-
tettiin autoilun tarpeellisuus – ”snobbailuajoa” ei keskustoissa kaivattu. Teollisuus- ja raken-
nustoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Hjalmar Krogius uskoi, että yli 90 % yksityi-
sestä autoliikenteestä keskustassa oli muuta kuin hyötyajoa.186

Myös ilmatutkimuksen ylintä asiantuntemusta Suomessa edustanut Työterveyslaitoksen
Arvo Laamanen esitti melko kevyitä toimenpiteitä autojen pakokaasuongelman konkreetti-
seksi hoitamiseksi. Ne perustuivat lähinnä haittojen jakautumiseen laajemmalle alueelle ja pi-
demmälle aikavälille.187 Pahimmaksi pakokaasukeskittymäksi osoittautunut Rautatientori tuli
hänen mukaansa rauhoittaa pysäköinniltä, jolloin tyhjäkäynnin haitat poistuisivat ja työaikoja
porrastamalla helpotettaisiin pahinta ruuhkaa ja sujuvoitettaisiin liikennettä. 1960- ja 70-luku-
jen vaihteessa istuikin erityinen työaikojen porrastuskomitea, jonka ehdotuksesta kantakau-
pungin suurimpia työpaikkoja kehotettiin siirtymään porrastettuihin työaikoihin ruuhkahuip-
pujen tasaamiseksi.188 Ehdotuksiin ei kuulunut toimenpiteitä autoliikenteen kokonaismäärän
vähentämiseksi vaan julkisen liikenteen kehittäminen sisältyi niihin vain hyvin yleisellä ja
abstraktilla tasolla.189 Yksityisautoilun hallitsematon lisääntyminen Helsingissä oli tärkeä te-
kijä ilmakysymyksen kärjistymisessä, jopa kriisiytymisessä. Autot olivat samalla pääosassa,
kun ilmakysymys leimahti hetkellisesti ajan hengen mukaiseksi ympäristöaktiivien suoraksi
toiminnaksi.

183  HS 26.9.1964, mielipide, nimim M.A.; Hbl 10.1.1965, Nalle Valtiala.
184  Lundsten, Bengt 1965, FK 2/1965.
185  Hbl 6.1.1965; Hbl 25.9.1963; Gulliver 1963 ”Lungornas och cylindrarnas volym”, FK 9/1963, 541.
186  Hbl 6.1.1965.
187  Laamanen & Noro 1967a, 31.
188  Kaupungin virastot ja laitokset 1971, 237.
189 Laamanen & Noro 1967a, 31; HS 28.8.1967; SS 30.1.1968. Arvo Laamanen ehdotti myös linja-autojen pää-
tepysäkkien järjestelyä, joka 2000-luvulla on otettu käyttöön Kampissa ja on suunnitteilla Tapiolaan: bussit vain
piipahtavat päätepysäkillä noutamassa matkustajat, jotka odottavat lämpimissä sisätiloissa. SS 31.1.1968.
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Ideologiaa ja ilmansuojelua

Yksityisautoilun hallitsematon kasvu ansaitsi joidenkin kriitikoiden mielestä jo oman ismin-
säkin. Autoismi190 synnytti koko joukon vastareaktioita. Muista ilmansaastumisen paikallisista
ongelmista poiketen yksityisautoilun vastustukseen liittyi Suomessa myös vahva ideologinen
lataus. Se kytkeytyi tiiviisti poliittisen aktivismin ja (uus)vasemmistolaisuuden nousuun 1960-
luvun jälkipuoliskolla. Oikeus saastuttaa pakokaasupäästöillä asetettiin vastakkain puhtaan il-
man oikeuden kanssa. Vasemmistolaisessa retoriikassa edellinen liitettiin eliitin omahyväiseen
omanedun tavoitteluun yhteiskunnallisen hyvän kustannuksella. Autoismia tuli vastustaa yh-
teiskunnan heikompien puolesta, sillä pakokaasupäästöistä kärsivät etenkin lapset, vanhukset
ja köyhät. Autoistumiskysymys sai vahvan puoluepoliittisen leiman. Suomalainen sosiaali-
demokratia pro  loitui yksityisautoilun vastustajana, toisin kuin muissa Pohjoismaissa, joissa
autoteollisuus ja yksityisautoilu olivat olennainen osa kansankodin rakennusta.191

Jo pitkin 1960-lukua kytenyt kritiikki Helsingin autoistumista kohtaan tuli näkyvimmäk-
si vuonna 1968 perustetun Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ry:n toiminnassa. Puolue-
poliittisesti enemmistöläisiin kuului runsaasti liberaaleja. Yhdistyksen nimi viittaa liikenteen
enemmistöön, jalankulkijoihin ja autottomiin, jotka joutuvat kärsimään vähemmistön eli au-
toilijoiden ylivoimasta kaupunkitilassa. Enemmistö ry oli yksi lukuisista yhteiskuntakriittisistä
järjestöistä, jotka perustettiin 1960-luvulla. Yksityisautojen pakokaasupäästöt olivat vain yksi
sivujuonne laajemmassa autokritiikissä ja ilmansuojelu vain yksi näkökulma autoistumisen
vastustuksessa. Toisaalta ilmansuojelukeskustelussa yksityisautoilu oli kuumin aihe 1960-lu-
vun jälkipuoliskolla. Aikansa yhteiskunnallinen murros näyttäytyi mm. kamppailuna katutilas-
ta. Enemmistö ry:n kritiikin keinot, julkinen protesti, näyttävät tempaukset, kärkevä retoriikka
ja selkeä yhteiskunnallisen vaikuttamisen pyrkimys, olivat uutta suomalaisessa liikenne- ja
ympäristökeskustelussa.

Kansainvälisesti verrattuna maltillinen suomalainen opiskelijaradikalismi ja 1960-luvun
”kapina” ulottuivat jokseenkin säyseästi myös ilmansuojeluun.192 Enemmistöläiset teesit oli-
vat olleet jo aikaisemmin näkyvissä esimerkiksi Ylioppilaslehden sivuilla, mutta vasta yhdis-
tyksen myötä toiminta organisoitui ja radikalisoitui. Enemmistön tavoitteena oli asettaa ”pel-
linpalvonta ja kromilehmien pyhyys”193 kyseenalaiseksi. Autojen saaste- ja meluhaitat olivat
keskeisessä asemassa Enemmistön toiminnan alkuvuosina.194 Kritiikin ydin oli tuttu: autojen
pakokaasut saastuttavat kaupunki-ilman, uhkasivat kaupunkilaisten terveyttä ja vähensivät
kaupungin viihtyvyyttä. Autoilijoilla ei saanut olla oikeutta myrkyttää kaupunkilaisia. Enem-

190  Björn Nylund Contactor-lehdessä, He-Le 18.4.1969 mukaan.
191  Bergholm 2001, 83.
192  1960-luvun lopun yhteiskuntakriittisestä protestista ks. enemmän esim. Siisiäinen 1990.
193  Hinttaniemi 2003, 34.
194  Hinttaniemi 2003, 34.
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mistö ry esitti esimerkiksi pakokaasujen puhdistusvelvollisuutta Suomeen, kuten esimerkiksi
Yhdysvalloissa oli jo säädetty.195 Samalla se kuitenkin korosti ohjelmajulistuksessaan ”Alas
auton pakkovalta” (1969) myös pakokaasujen puhdistusta vain osaratkaisuna liikenteen saas-
tumispulmiin. Näin Enemmistö kyseenalaisti ilmansuojelun tyypillisen keinon, piipunpääpuh-
distuksen, jota Helsingissäkin oli suosittu vuosikymmenet.

Ilmansaastumiseen pyrittiin kiinnittämään huomiota hätkähdyttävillä keinoilla. Ensim-
mäisen kerran Helsingin keskustassa marssivat kaasunaamarit kasvoilla Ruotsalaisen kansan-
puolueen nuorisojärjestön edustajat. Heidän banderollinsa muistuttivat, että pakokaasut lei-
jailevat lastenvaunujen korkeudella.196 Puolustuskyvyttömät lapset nostettiin näyttävästi esiin
autojen myrkkyjen uhreina. Enemmistöläisen suoran toiminnan alku nähtiin 9.11.1968, kun
Aleksanterinkadulla järjestettiin kävelykatua puolustava mielenosoitus, jonka tavoitteena oli
täyttää liikekatu ihmisistä ja siten estää autojen liikkuminen. Kokoontuminen tapahtui Smith-
Polvisen suunnitelman julkistamista seuraavana päivänä. Helsingin Sanomien mukaan muuten
rauhallisesti sujuneen mielenosoituksen päätteeksi nähtiin ”spontaani aggressio”, kun mie-
lenosoittajat istahtivat Mikonkadun kulmaan estämään liikennettä, kunnes poliisiauto hajotti
ihmisjoukon.197

Yksityisautoilun vastustaminen oli se ilmiö, joka toi ilmansuojelukeskusteluun uusia,
kärkeviä äänensävyjä. Toisaalta monille, pääsääntöisesti nuorille aktiiveille, yksityisau-
toilun haitat ovat kimmoke julkiseen protestiin ja laajaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen
pyrkimykseen.

Saasteviikko Helsingissä 1969

Ilmakysymyksen julkisuus huipentui Helsingissä huhtikuussa 1969 järjestetyn saastevii-
kon198 aikana. Eläinlääketieteellisen kandidaattiyhdistyksen organisoiman teemaviikon jär-
jestelyihin osallistui lukuisia muita opiskelija- ja ympäristöjärjestöjä.199 Vajaan viikon mittai-
sella tempauksella haluttiin kiinnittää kaupunkilaisten huomio ilmansaastumisen vaaroihin.
Viikon jokaiselle päivälle oli valmisteltu näyttävää ohjelmaa. Lehdistö uutisoi viikon tapah-
tumista laajasti. Lehtien haastattelemat tavalliset kaupunkilaiset suhtautuivat saasteviikkoon

195 SS 13.2.1969, ”Enemmistö: Pakokaasut puhdistettava”. Yhdysvaltojen tiukasta lainsäädännöstä autoilun pääs-
töjen rajoittamiseksi 1970-luvulla, ks. Jussila 2000.
196  Hbl 5.7.1968, ”Ungdomar i tyst demonstration med gasmask, barnvagn”.
197  HS 10.11.1968, ”Jalankulkijat valloittivat Aleksin”.
198  Paikoitellen käytettiin myös nimitystä saastaviikko.
199  Lääketieteen kandidaattiyhdistys, biologianopiskelijoiden Symbioosi, Arkkitehtikilta, Luonnonsuojeluliiton
nuorisojärjestö Luonto-Liitto; Yhdyskuntasuunnitteluseura, Miljööpoliittinen yhdistys, Enemmistö ry, huono-
osaisten asiaa ajava Marraskuun liike, rauhanjärjestö Sadankomitea, kehitysmaaliike TRICONT, Taideteollinen
opisto, Meluntorjuntasäätiö ja Sairaanhoitajaopisto.
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hyväntuulisen myönteisesti ja toivoivat sen seurauksena hyviä tuloksia ilmansuojelussa.200

Saasteviikon päätapahtumat sijoittuivat näkyvästi kaupungin keskustaan, Rautatiento-
rille. Sinne pystytettiin kolme metriä korkeat reagenssikeuhkot, jotka oli käsitelty liisterillä
siten, että viikon aikana kertynyt noki ja pöly tarttuivat niihin havainnollistamaan katuilman li-
kaisuutta. Happibaarista saivat kaupunkilaiset hakea lisähappea näivettyneisiin keuhkoihinsa.
Raitiovaunulla toteutettu kaasunaamariajelu vei saastumista vastustavat iskulauseet (’Saaste
leviää Helsingissä’, ’Lyijy tappaa hitaasti’, ’Auto tappaa paremmin kuin pommi’) ympäri kau-
punkia ja kansalaismarssi vaati puhdasta ilmaa eduskuntatalolla. Neiti Aikaa mukaileva Neiti
Saasteaika vastasi puhelinpalvelussa ja kertoi ilmansaasteen määristä eri kaupunginosissa. Li-
säksi erilaisissa tilaisuuksissa keskusteltiin saastumiskysymyksestä.201

Suurimman huomion sai kuitenkin Rautatientorilla toteutettu auton murskaaminen. To-
rille tuotiin aamulla ”saastan aiheuttaja – henkilöauto - johon kaupunkilaiset voivat kohdistaa
aggressionsa”.202 Nuoriso hääri koko päivän auton ympärillä moukaroiden sen yleisön silmi-
en alla iltapäivään mennessä ”muodottomaksi peltiläjäksi”.203 Tapahtuma jakoi mielipiteitä
muuten myönteisen sävyistä julkisuutta saaneella teemaviikolla. Uusi Suomi otsikoi saastevii-
kon ”vihan hetken” olevan arveluttava ja autoalan järjestöt esittivät vastalauseensa medioissa.
Kaupungin linjaa moitittiin liian vapaamieliseksi, kun se salli tämänkaltaiset ”raa’an väki-
vallan”204 mielenilmaukset, jotka vieläpä osuivat Moottoriliikenteen keskusjärjestön mukaan
väärään kohteeseen.205 Tapahtuman arveluttavaa huomiota lisäsi, kun yhden ”neitokaisen” ker-
rottiin tapahtumasta intoutuneena runnoneen kadun varteen pysäköityjä autoja.206 Enemmistö
ry:n pam  etissa esiteltiin ruotsalainen liikennemanifesti, jossa suositeltiin ilkivaltaista autojen
kolhimista. Tyypillisen suomalaisen protestin rajoja, kuten yksityisomaisuuden kunnioitusta,
koeteltiin autovastaisessa ilmapiirissä.207 Yksityisautoilua vastustettiin myös lehtien palstoilla
aiempaa kärkevämmin sanaillen. Saasteviikon toiminta oli aikansa hengessä radikaalia ja uutta
suomalaisessa protestissa.

Henkilöauton hallitseva asema Helsingissä kismitti monia kaupunkilaisia ja alkuvaiheis-
sa Enemmistön pyrkimyksiin vaikuttaa liikennekehitykseen suhtauduttiin myönteisesti. Suo-
malaisittain räväkät toimintatavat hiersivät kuitenkin niitäkin, joiden mukaan periaatteessa
oltiin ”oikealla asialla”.208 Rajut mielenilmaukset eivät kuuluneet suomalaisen vaikuttamisen

200  US 29.4.1969, katugallup saasteviikosta.
201  HS, US, SS ja Hbl 18.4.-24.4.1969; Eskelinen, Rintasalo & Taponen 1987.
202  HS 18.4.1969, ”Saastaviikko” havainnoi Helsingin saastumista.
203  HS 24.4.1969, Saastaviikko jatkuu: Kaasunaamariajelu ympäri Helsinkiä.
204  US 23.4.1969.
205  US 23.4.1969; Hinttaniemi 2003, 51.
206  Hinttaniemi 2003, 51.
207  Ks. esim. Siisiäinen 1998.
208  HS 12.11.1968.
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perinteeseen. Autokeskustelu toi ilmansaastumiskysymykseen laajemman poliittisen ja ide-
ologisen politisoitumisen piirteen. Autoilun vastustajien äänekäs julkinen protestointi herätti
lopulta myös autoilun puolustajat mukaan sanailuun. Kun autoilun vastustajat usein Enem-
mistön suulla syyttivät autoa kaupunki-ilman saastuttamisesta, vetosivat autoilun puolustajat
veromarkkoihin, joita autoilijoilta kerättiin valtion kassaan sekä niihin teknisiin parannuksiin,
joilla viime vuosina oli autojen päästöjä jo vähennetty.209 Autokannan rajoittamista ei pidetty
tasa-arvoisena ja oikeudenmukaisena.

Kuten yksittäisten saastelähteiden kohdalla, autojen aiheuttamaa ilmansaastumista ei
pääsääntöisesti kiistetty, mutta ongelmaa pidettiin liioiteltuna ja auton roolia saastumisessa
vain vähäisenä. Teollisuutta ja vesistöjen saastumista osoiteltiin todellisina ympäristöongelmi-
na. Autoilun puolustajien mukaan henkilöauto oli tarpeettomasti joutunut syntipukiksi ideo-
logiseen kiistaan.210 Provosoivia kommentteja julistettiin puolin ja toisin. ”Isomahaisia auton
piintyneitä käyttäjiä”211 syytettiin häikäilemättömyydestä, kun taas Teknillisen Korkeakoulun
liikenneprofessorin mukaan ”jokaisella valkoisella miehellä on oikeus ajaa työpaikalleen
omilla vankkureillaan”.212 1970-luvun alkupuolella perustettiin lyhytikäiseksi jäänyt vastalii-
ke Enemmistölle, liikennepoliittinen yhdistys Omnibus, joka julisti markkinatutkimuksen sel-
vittäneen henkilöauton ylivertaisuuden. Sen mukaan joukkoliikenne oli tuomittu häviämään
henkilöautolle, sillä liikennevälineiden tungos aiheutti matkustajille mielenterveyden ongel-
mia.213 Autoistumisväittelyn myötä myös ilmansuojelukysymyksestä tuli tulenarka aihe, jossa
provosoitiin ja provosoiduttiin.

Yksityisautoilun problematiikka avasi ilmansuojelukeskusteluun täysin uusia suuntia.
Ilmansuojelun vakiintuneet keinot eivät tepsineet yksityisautoilun haittoihin. Yksittäisiin pis-
telähteisiin puuttuminen oli helppoa, koska saastuttajan nimeäminen oli yleensä yksiselitteistä
ja haittojen vähentämistä voitiin pohtia tapauskohtaisesti. Yksittäisten piippujen savut aiheut-
tivat paikallisia, pihapiirin mittakaavassa politisoituneita ilmansuojelukiistoja. Yksityisautot
olivat tyypillinen esimerkki hajautuneesta päästölähteestä. Tuhannet pakoputket muodostivat
pienten, hajanaisten päästöjen armeijan. Pakokaasupäästöt laajensivat ilmansuojelukiistojen
politisoitumisen pihapiiristä koko kaupungin kaduille. Autojen teknisiin ominaisuuksiinkin oli
käytännössä hyvin vaikea puuttua, sillä suomalaiset olivat riippuvaisia ulkomaisten autonval-
mistajien aivoituksista.

209  IS 28.1.1969; IS 10.2.1969, US 22.4.1969.
210  Poukka 1969, 18; Lumiaro 1970, 43–44, Tekniikka 1/1970.
211  HS 28.3.1969 ”Meidän Aleksimme”
212  HS 30.10.1968, Pekka Rytilä, joka oli Teknillisen Korkeakoulun liikenneprofessori ja liikennetutkija. Vrt.
Saksan autoteollisuuden ja autojärjestöjen 1970-luvulla lanseeraama motto: ”Freie Fahrt für freie Bürger ” (suom.
”Vapaille kansalaisille vapaat kaistat”).
213  US 9.4.1971; Herranen 1988, 247.
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Ilmansuojelun radikalisoituminen ja politisoituminen nivoutui osaksi ympäristöliikkeen
näkyvää esiinmarssia 1960-luvun lopulla, jota Esa Konttinen on kuvannut suomalaisen ym-
päristöaktivismin ensimmäiseksi aalloksi.214 Uudenlainen ympäristöaktivismi herätti paljon
huomiota, mutta sai myös ankaraa kritiikkiä osakseen. Vastakkain asetettiin ”jalankulkuhihhu-
leiden”215 tunteenomainen lähestymistapa ilmakysymykseen ja asiantuntijoiden rationaalisuus.
Puheenvuoroissa painotettiin ”ympäristön järkiperäisiä suojelutoimia”.216

Enemmistöläistä lähestymistapaa ympäristökysymykseen vieroksuivat autoilun aktiivis-
ten kannattajien lisäksi tutkijat. Tiede tuotti faktoja, joita esitettiin vastakohtana epäasiallisille,
puolueellisille ja perusteettomille tunteenomaisille ylilyönneille, joksi enemmistöläiset miele-
nilmaukset leimattiin.217 Työterveyslaitoksen Arvo Laamasen mukaan ilmansuojelukysymystä
tuli nyt lähestyä ”kiihkottomasti”218 ja saman laitoksen toksikologi Sven Hernberg moitti vi-
ranomaisia siitä, että he reagoivat herkemmin ”laajan yleisen mielipiteen tunnepitoisille vaati-
muksille kuin tutkijoiden kuiville tosiasioille”.219

Tutkijat halusivat erottautua viileällä asiantuntijuudella, rationaalisuudella ja näennäisen
yksiselitteisiin faktoihin perustuvilla argumenteilla aktivisteista, jotka uhmasivat totuttuja toi-
mintatapoja ja keskustelukulttuuria tempauksillaan ja räväköillä kirjoituksillaan. Kuten Tek-
nillisen Aikakauslehdessä mainitaan, teknikkojen suhtautumista ympäristökysymykseen hait-
tasi se ”syyttävä ja ärsyttävä sävy, jota informaatioksi tarkoitetussa aineistossa usein on”.220

Tavanomaisista toimintatavoista poikkeava käsittely ärsytti monia. Tutkijat pyrkivät varmista-
maan oman tietomonopolinsa ja riittävät määrärahat tutkimuksen jatkamiseksi.221 Tutkijoiden
rooliin kuului myös kansalaisten rauhoittelu. Tilanne oli vielä hallinnassa, mikäli tutkijoille
vain taattiin työrauha ja resurssit.222

4.4.3 ”Melusta ja ilman saastumisesta puhuvat päivän lehdet”223

Ilmansuojelun radikalisoituminen ja politisoituminen liittyy aikakauden ilmapiiriin ja yhteis-
kuntakriittisyyden näkyvyyteen, mutta useat seikat viittaavat siihen, että ilmanlaatu koettiin
Helsingissä huonompana kuin aikaisemmin. Myös tutkimustulokset viittasivat tähän suuntaan,
mikä vahvisti ihmisten näkemystä siitä, että ilmanlaatu oli tosiasiallisesti heikentynyt. Ilman-

214  Konttinen 1999b, 21–24.
215  Poukka 1969, 18.
216  Lumiaro 1970, 43–44, Tekniikka 1/1970.
217  Ks. esim. IS 28.1.1969.
218  TA 4/1969, 58.
219  HS 20.3.1969, mielipide, Sven Hernberg.
220  TA 1-2/1970.
221  HS 20.3.1969, mielipide, Sven Hernberg; PS 24.2.1969 Arvo Laamanen, ”Loppuuko puhdas ilma?”
222  Ks. esim. US 15.8.1968; IS 10.2.1969.
223  SS 2.10.1967.
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suojelun ja meluntorjunnan neuvottelukunta oli luonut saastuneisuuden viisiportaisen luokitte-
lun, johon Helsingin ilmatutkimusten tuloksia verrattiin. Luokittelussa erotettiin täysin puhdas
(Taso I), lievästi epäpuhdas (Taso II), kohtalaisesti saastunut (Taso III), melkoisesti saastunut
(Taso IV) ja suuresti saastunut (Taso V) ilma. Laskeuman osalta todettiin 1960-luvulla, Aleksis
Kivenkatu, Hämeentie, Rautatieasema, Keskuskatu ja Albertinkatu, ylittivät jo asuinalueil-
le suositellun rajan (Taso III). Helsingin ensimmäisen saastumistutkimuksen jälkeen tehdyt
vertailut osoittivat, että esimerkiksi leijuvan pölyn määrä oli lisääntynyt huomattavasti 1960-
luvun aikana.224 Aikansa parasta asiantuntemusta edustaneiden tutkijoiden mielestä ilmanlaatu
oli Helsingissä huonontumassa hälyttävää vauhtia.225 Eräässä kirjoituksessa vihjattiin kohon-
neiden rikkidioksidipitoisuuksien vaikuttaneen siihen, että vuosien 1963 ja 1967 välillä hengi-
tystieinfektioihin sairastuneiden helsinkiläisten määrä oli noussut yli 11 000 tapauksella.226

Kaupungin asuntojentarkastajalle tehdyt huomautukset ympäristöhaitoista lisääntyivät
1960-luvulla.227 Tilastoinnissa asuntoon tunkeutuva ”käry, noki, savu ja häkä” niputettiin yh-
deksi.228 Kun 1950-luvulla hajuja aiheuttivat usein vielä asuntojen puutteellisen viemärit ja
lämmityslaitteet, valitettiin 1960-luvulla aiempaa useammin savuhaitoista ja pienteollisuuden
käryistä. Roskanpolttouuneista valitettiin yleisimmin.229 Asuntojentarkastustoimistossa käsi-
teltiin 1960-luvulla vuosittain noin sadasta kahteen sataan valitusta kärystä, savusta ja noes-
ta. Vuonna 1966 valitettiin ilmanlaadun ongelmista peräti 280 kertaa.230 Vuosien 1966–1969
aikana, julkaistiin suurimmissa lehdissä sekä helsinkiläisissä paikallislehdissä vähintään yli
170 kirjoitusta ilmansaastumisesta – keskimäärin kahdeksan päivän välein. Valtaosa käsitte-
li suoraan Helsingin tilannetta, mutta yleisemmissäkin jutuissa Helsinki oli vahvasti esillä,
koska ilmanlaadun ongelmat keskittyivät tuolloin Helsinkiin.231 Tämän lisäksi muutkin ym-
päristön saastumista käsittelevät kirjoitukset näkyivät lehdistössä laajemmin kuin koskaan
aikaisemmin.232

224  Laamanen 1966, 8, 11.
225  Laamanen & Rautanen 1969, 36.
226  He-Le 1.11.1968.
227  Thl 19.4.1967, 356§, liite 1.
228  Tilastointi ei aina ollut johdonmukaista, esimerkiksi melu laskettiin välillä erikseen, toisinaan taas yhdessä
savujen kanssa. 1950-luvulla samaan tilastointiyksikköön niputettiin myös ”huono ilma”, jolla tarkoitettiin sisäil-
man laatua. Tämä oli tuuletukseen ja asumistiheyteen liittyvä kysymys.
229  Asuntojentarkastustoimiston vuosikertomus 1967, Thl 20.3.1968, 290§, liite 3.
230  Asuntojentarkastustoimiston vuosikertomukset; Vuosikertomus 1966, Thl 19.4.1967, 356§, liite 1.
231  Mukaan on laskettu sellaiset kirjoitukset, joissa joko otsikkotasolla tai tekstissä itsessään ilmansaasteet ovat
selvästi ainakin yhtenä pääasiana. Lehtiaineiston kerääminen on esitelty tarkemmin aineistoluvussa. Kirjoitusten
lukumäärää on pidettävä suuntaa-antavana valintakriteerien epätäsmällisyyden takia. Varsinaista media-analyy-
siä ei ole tehty, vaan lukujen on tarkoitus havainnollistaa ilma-asioiden näkyvyyden kasvua 1960-luvun lopul-
la. Yhtä uutista käsiteltiin lähes aina useammassa lehdessä, eli ne ovat todennäköisesti tavoittaneet hyvin laajan
lukijakunnan.
232  Suhonen 1994.
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Pekka Hakkarainen on havainnut yhteiskunnallisen ongelman kehittymisessä aaltomaista
liikehdintää, jossa hän on tunnistanut ns. tiedotuskonstruktion. Julkinen tiedonvälitys ongel-
masta ei kuvastanut sen todellista kehitystä vaan aiheen saama julkisuus saattoi ajoittua aivan
eri aikaan itse ongelman kärjistymisen kanssa. Laajan julkisuuden taustalla olivat muut kuin
todelliset syyt.233 Ilmansaastumisen julkisuuspiikki näyttäisi osuneen ajallisesti yksiin ilman-
laadun tosiasiallisen heikkenemisen kanssa. Mediajulkisuus mahdollisesti antoi myös liian
kielteisen kuvan ilmanlaadusta, sillä lehtikirjoittelussa painottuivat huonot uutiset. Journalis-
mille tyypilliseen tapaan helsinkiläiset saivat lukea lehdistä kärjistettyjä uutisia kaupungin il-
manlaadun heikkenemisestä. Uutisissa lietsottiin uhkakuvia ilman myrkyistä, jotka saastuttivat
kaupungin, puut ja hengitysilman. Ympäristöuutinen oli tyypillisesti negatiivinen ja silloinkin,
kun myönteistä kerrottavaa ilmeni, esiintyi se suhteessa kielteiseen.234 Kielteinen uutisointi
lisäsi osaltaan ilmansaastumisen vakavuuden vaikutelmaa Helsingissä. Kaupunkilaisten omat
arkiset havainnot ilmansaasteista saivat vahvistusta hälyttävistä uutisista. Tutkimustuloksilla
ja niiden uutisoinnilla oli oma totuusvaikutuksensa.235

Esimerkiksi Työterveyslaitoksen tutkimustulosta, jonka mukaan Helsingin ilmanlaatu oli
selvästi heikentynyt sitten ensimmäisen selvityksen236, siteerattiin seuraavien vuosien aikana
laajalti. Tutkimusraportista poimittiin yksi selkeä ja ymmärrettävä luku, joka oli käyttökel-
poinen väline argumentoinnin tukena. Ilmansaasteet eivät vielä olleet eksakteja yhdisteitä,
vaan epämääräisen vaarallisia ”myrkkypitoisuuksia”. Tutkimuksen mukaan Helsingin ilman
myrkkypitoisuus oli viiden vuoden aikana noussut huimat kahdeksantoista prosenttia.237 Jul-
kisuuden perusteella tutkimustuloksissa oli katastro  n aineksia. Ilmansaastumista korostettiin
muiden ympäristöongelmien ohella ja lehdistöstä välittyi kuva kokonaisvaltaisesta, vakavasta
ympäristökriisistä.

Lehtikirjoittelun valossa 1960-luvun loppupuoli myös moninaisti ilmansaastumisen muo-
dot. Vaikutteet tulivat usein länsinaapurista. Kaukokulkeutuneiden rikkipäästöjen oli havaittu
happamoittavan vesistöjä238 ja tappavan kalakantoja Ruotsissa. Bensiinin lisäaineena käytetty lyi-
jy päätyi niin ikään otsikoihin. Sen myrkyllisyys nostatti huolestuneita puheenvuoroja luontoon
kertyvän lyijyn seurauksista ja sen vaikutuksista ihmisen elimistöön.239 Alkuvuoteen 1967 sattu-
nut kireä pakkaskausi ja sen aikana vahvistunut lämpötilainversio Helsingissä lisäsivät ilmansaas-

233  Hakkarainen 1992, 165-166.
234  Lowe & Morrison 1984, 78; vrt. myös Peuhkuri 2004, 50–51.
235  Vrt. Jauho 2007, 115.
236  Laamanen & Noro 1967b, 2.
237  Vt. Paavolan valtuustoaloite, ks. Thl 30.12.1968, 1343§, liite 1, Hbl 14.6.1968; IS 31.1.1969; SS 11.2.1969.
238  PS 16.1.1969; KU 16.2.1969.
239  Hbl 20.12.1967; Hbl 29.12.1967; SS 4.1.1968. Varsinaisesti lyijykeskustelu roihahti vasta 1970-luvun lopul-
la. Tällöin oli monissa maissa jo päätetty bensiinin lyijypitoisuuden vähittäisestä alentamisesta.
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teiden mediajulkisuutta aikana, jolloin yleisö oli vastaanottavainen ympäristökirjoittelulle.240

Ilmakysymyksen kriisiytymistä lietsoivat kannanotot, joiden mukaan helsinkiläisten tu-
levaisuus oli synkkä entisestään saastuvassa kaupungissa. Pelottavien kauhunäkymien mukaan
Helsingistä tulisi saasteiden kyllästämä kuollut kaupunki, mikäli kehitys jatkuisi ennallaan.
Kaupungissa elettäisiin kaasunaamareiden turvin ja laajat lyijymyrkytykset uhkasivat suoma-
laisia tulevalla vuosikymmenellä.241 Parantunut tiedonvälitys ja uutistoimitusten kansainvä-
listyminen toi aiemmin pimennossa olleet ulkomaiset saastuneisuuden esimerkit suoraan hel-
sinkiläisten tietoisuuteen. Helsingin varoteltiin yltävän piakkoin Pittsburghin kestämättömiin
saastetasoihin ja Los Angelesin smog saattaisi olla todellisuutta tulevaisuuden Helsingissä.242

Helsingin ennustettiin peittyvän 30 vuoden kuluessa harmaan pakokaasupilven sisään, mikäli
liikennesuunnitelmat toteutettaisiin autoa suosivan ohjelman mukaisesti.243

240  Hbl 24.1.1967; HS 24.1.1967; SS 28.1.1967; HS 2.2.1967.
241  KU 1.6.1969; HS 13.4.1969, mielipide, nimim. Henki Hieveristä; He-Le 18.4.1969; Hbl 13.6.1968 pääkirj.
242  Hbl 28.6.1966, mielipide, otsikolla Vår luft är lika förpestad; IS 27.6.1966; SS 14.9.1968; HS 2.2.1967; He-
Le 25.4.1969, pääkirj.
243  PS 16.1.1969.

“Ulkoileva helsinki-
läisperhe”, pilapiir-
täjä Stefan. Suomen
Sosial idemokraatt i
15.9.1965.
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Synkkiä näkymiä maalaili myös Arvo Laamasen huumori, kun hän visioi neljä tulevaisuuden
vaihtoehtoa: olla menemättä ulos, käyttää kaasunaamaria, asua muovikuplassa tai alkaa toimia
ilmansuojelun puolesta.244 Ihmiskunta oli mahdollisesti käymässä kohti päivää, jolloin hengi-
tystä varten ei ole tarpeeksi happea.245

Kriisiytyneitä tunnelmia korosti aikaulottuvuus: tilanteen huononeminen oli varmistunut
tutkimustulosten myötä, vaikka vielä ei oltu yhtä huonossa tilanteessa kuin maailman pahi-
ten saastuneet alueet. Suunnan oli kuitenkin muututtava ja ilmansuojelulla oli kiire. Tilanteen
piti kohentua ennen kuin ilmansaasteet vaatisivat ensimmäiset uhrit. Toimenpiteitä tarvittiin
välittömästi, eikä tehtävä sietänyt lykkäystä.246 Kiire näkyi myös vertailussa muihin maihin;
kun muualla edistyttiin ilmansuojelussa tutkimuksen ja lainsäädännön ja säädösten kautta,
miksi Suomessa yhä vitkuteltiin?247 Ruotsi kelpasi esimerkiksi tehokkaasta ilmansuojelusta.
Kun siellä ilmansuojelun tutkimukseen osoitetut varat laskettiin miljoonissa, heltisi Suomessa
työhön vain muutamia tuhansia.248 Suomalaisten kova tarve pärjätä vertailussa muihin mai-
hin päti myös ilmansuojelun kohdalla ja myöhästyminen kansainvälisistä trendeistä sai lähes
alemmuudentuntoisia sävyjä.

Ilmanlaadun kriisiin haettiin vastausta hyvin pragmaattisesta juridis-hallinnollisesta lähes-
tymistavasta.249 Tieteelliseen tutkimukseen perustuvan tiedon pohjalta tuli juridisesti määritellä
riittävän hyvä ilmanlaatu, joka saavutettaisiin hallinnollisten määräysten avulla. Saastumista si-
nänsä tai sen perimmäisiä lähteitä, ei juurikaan kyseenalaistettu. Keskustelu ilmakysymyksestä
oli sekoitus uhkakuvien lietsontaa, vaatimusten esittämistä ja tyynnyttelyä tilanteen hallinnasta.
Median rummuttama ja kaduilla näkyvästi esillä ollut ilmansaastumiskysymys oli polttava ja vi-
ranomaisia ja päättäjiä kritisoitiin ilmakysymyksen täydellisestä laiminlyönnistä.250 Vastuu asioi-
hin puuttumisesta sälytettiin viranomaisille. Uusina toimijoina alkoivat 1960-luvulla perustetut
ympäristöyhdistykset osallistua keskusteluun eivätkä he arkailleet vaatia suorasanaisesti toimia
ilman puhtauden turvaamiseksi. Pam  ettikirjallisuus kukoisti 1960-luvun lopulla ja Helsingin ke-
hitystä ilmansuojelun puutteita suomittiin ankarin sanoin. Enemmistö ry:n ja alkuvuodesta 1969
perustetun Miljööpoliittisen yhdistyksen julkilausumissa vaadittiin päättäjiltä pikaista puuttumis-
ta ilmakriisiin.251 Jalankulkijan aseman parannusta peräävä pam  etti ”Kenen Helsinki” syytti

244  Hbl 24.4.1968.
245  Hbl 29.12.1967.
246  Hbl 13.6.1968, pääkirj. ”Vakt mot giftluft”; Hbl 3.3.1969 ”Den ovärkeliga luften”; PS 20.3.1969.
247  KU 3.3.1969; HS 2.2.1967; PS 16.1.1969.
248  HS 18.8.1968 ”Tutkimus on luonnon järkevän käytön perusta”; Hbl 14.6.1968, ”Luften i Helsingfors allt
tjockare”.
249  Vrt. Hajer 1996, 248.
250  HS 15.4.1969, Otso Suomalainen: ”Saastekylläinen Helsinkimme”.
251  SS 13.2.1969; US 27.2.1969.
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poliitikkoja ja virkamiehistöä selkärangattomuudesta autoistumisen paineen vastustamisessa.252

Ilmanlaatu oli huonontumassa nopeasti ja paine puuttua asiaan viranomaisten taholta
kasvoi. Hajukiusakomitean työn ollessa vielä käsittelyssä ryhdyttiin sekä valtakunnallisella
tasolla että Helsingissä pohtimaan aiempaa järeämpiä keinoja puuttua ilmanlaadun huono-
nemiseen ja vastaamaan suuren yleisön odotuksiin. Ensimmäistä kertaa alettiin myös puhua
ilmansuojelusta tällä termillä. Kuinka Helsingissä sitten vastattiin kunnallishallinnolliseen
haasteeseen vastata kasvavaan huoleen ilmanlaadun heikkenemisestä?

4.5 Ilmansuojelun epäonnistuminen 1960-luvun Helsingissä

Helsingin ilmanlaatu oli monien kaupunkilaisten mielestä kriisissä ja kaupunginhallinnossa
paine reagoida tilanteeseen kasvoi. Helsingissä ei voitu enää väistää ilmansuojelukysymystä.
Myös kansallisella tasolla ilmanlaatukysymys oli toistuvasti esillä. Terveydenhoitolain uudis-
tuksen yhteydessä huomautettiin ilmansuojelun puutteellisesta juridisesta asemasta ja edus-
kunnassa kyseltiin ilmansuojelun perään.253

Sisäministeriön alaisuuteen perustettiin vuonna 1966 erityinen Ilmansuojelun ja melun-
torjunnan neuvottelukunta (ISMET), jonka tehtävä oli ”ilmansaastumista, meluntorjuntaa sekä
niihin läheisesti liittyvien ympäristönsuojelua koskevien yleisten kysymysten käsittely”. Sen
kuului olla neuvoa-antava elin ilman-, melun- ja ympäristönsuojelun valtakunnallisissa tutki-
mus- ja suunnittelukysymyksissä, laatia ehdotuksia ja tehdä aloitteita tarpeellisista laeista ja
muista toimenpiteistä sekä tehdä aloitteita koulutuksen ja valistuksen ohjaamiseksi. Lisäksi
sen tuli avustaa viranomaisia ja yhtymiä sekä antaa vaadittaessa neuvoja ja ohjeita ja edistää
alan yhteistoimintaa kotimaassa ja seurata alan kehitystä ulkomailla ja pitää yhteyttä kansain-
välisiin elimiin.254

Neuvottelukunnan työskentely oli aluksi pitkään ilmakysymyksen kansallisen kentän
kartoittamista ja perusselvittelyjen tekemistä. Sille myönnettiin valtion budjetissa alkuvuosi-
na hyvin suppeat määrärahat, jotka käytännössä riittivät vain Työterveyslaitoksen yhteyteen
perustetun toimiston pyörittämiseen. Tätä moitittiin täysin riittämättömäksi ja sen sanottiin
viivästyttävän ilmansuojelun edistymistä Suomessa.255

Neuvottelukunnassa käsiteltiin paljon erityisesti Helsingin ilmaongelmia ja helsinkiläi-
set asiantuntijat olivat keskeisessä roolissa neuvottelukunnan työssä. Sitä pidettiin tarpeellise-
na, mutta sillä oli aluksi vain vähän käytännön merkitystä Helsingin ilmansuojelun kannalta.
Helsingissä kuulosteltiin neuvottelukunnan työn edistymistä ja sen julkaisemat ”Tiedotukset”

252  Helander & Sundman 1970.
253  KM 1962: B89, 3; Nienstedt 1997, 32–33.
254  Asetuskokoelma nro 393/1966; ISMET toimintakertomus nro 1, vuosilta 1966 ja 1967. (VA/ISMET/Kansio
H1, toimintakertomukset, 2-3).
255  ISMET 2/1967, 1§ ja 5§; PS 24.2.1969; PS 20.3.1969.
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saivat puolivirallisen statuksen. Neuvottelukunta julkaisi 1969 ulkomaisiin normeihin perus-
tuvan viisiportaisen luokituksen laskeumalle ja leijumalle sekä suositusarvot rikkidioksidille
ja hiilimonoksidille.256 Näistä tulivat ensimmäiset Suomeen laaditut ilmanlaatukriteerit. Työ-
terveyslaitoksen tekemien tutkimusten perusteella voitiin todeta Helsingin ilmanlaadun olevan
näihin normeihin nähden paikoin huomattavasti saastunutta, mutta käytännön ilmansuojelua
tämä tietoisuus ei vienyt eteenpäin.

Kaupunginhallituksen vastaus ilmakysymyksen laajentuneeseen julkisuuteen lehdistössä
sekä valtuustossa esitettyihin vaatimuksiin että virkamiesten esityksiin ilmansuojelun tarpees-
ta oli tutkimuksen lisääminen sekä erityisen ilma- ja melutoimikunnan (ILME) perustaminen
Helsinkiin. Nämä jäivät suurista toiveista huolimatta kuitenkin vain epäonnistuneiksi yrityk-
siksi, joiden seurauksena vastuu ilmansuojelusta siirrettiin pois päivänpolitiikasta mutta ne
eivät johtaneet toivottuihin konkreettisiin parannuksiin. Koetun ilmanlaadun kriisi oli laajen-
tunut hallinnon äänettömäksi kriisiksi – kykenemättömyydeksi ottaa ilmaongelmaa haltuun ja
luoda toimivia hallinnollisia käytäntöjä kaupungin ilmanlaadun parantamiseksi.

4.5.1 Tutkimus ja käytäntö eivät kohtaa

Työterveyslaitos laajensi ilmatutkimuksiansa merkittävästi 1960-luvun aikana. Sen teknillis-hy-
gieenisestä osastosta alettiin puhua ilmansuojelulaboratoriona.257 Työterveyslaitos julkaisi pel-
kästään vuosien 1964 ja 1969 välillä kahdeksan tutkimusraporttia, jotka käsittelivät yksinomaan
Helsingin ilmanlaatua.258 Laitoksen johtaja Leo Noro ja teknillis-hygieenisen osaston johtaja
Arvo Laamanen esiintyivät runsaasti julkisuudessa ilmakysymyksen asiantuntijoina – lehdistö
oli kiinnostunut ilmanlaatuun liittyvistä kysymyksistä ja toisaalta Työterveyslaitoksella osattiin
onnistuneesti viestiä tehdyistä tutkimuksista median kautta tai suoraan vaikuttajille. Laamasen
ja Noron laatimaa muistiota ulkoilman suojelusta jaettiin vuoden 1965 aikana yhteensä noin 600
kpl eri intressipiireille, mm. eduskuntaan.259 Helsingin kaupunginjohtajalle muistio lähetettiin
maaliskuussa 1965 yhdessä Helsingin ilmatutkimusta koskevan uuden ehdotuksen kanssa.260

Arvo Laamasta lainattiin lehdistössä runsaasti ja monet lehtijutut vaikuttavat suoraan hänen
kirjoittamiltaan. Omintakeisen, monisanaisen ja usein vaikeaselkoisen kirjoitustyylinsä johdos-
ta Arvo Laamasen tekstit ovat melkoisella varmuudella identi  oitavissa.261 Hänestä oli kehkey-
tynyt suomalaisen ilmansuojelun näkyvin pioneeri, jonka ajatukset toistuivat julkisuudessa.

256  ISMET tiedotuksia nro 3 (1969).
257  SS 23.11.1968.
258  Noro & Laamanen 1964; Laamanen, Löfgren & Noro 1965; Hasan & Nurminen 1965; Laamanen 1966; Laa-
manen 1967; Laamanen & Noro 1967a; Laamanen & Noro 1967b; Laamanen & Rautanen 1969.
259  ISMET toimintakertomus nro 1, VA/ISMET/Kansio H1/Toimintakertomukset; Nienstedt 1997, 20.
260  Thl 19.5.1965, 454§, liite 16.
261  Esim. PS 24.2.1969; PS 20.3.1969.
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Kaupungin terveysvirasto nojautui Työterveyslaitoksen asiantuntija-apuun yhä useam-
min ja Työterveyslaitoksen panosta Helsingin ilmakysymyksen hoitamisessa kuvattiin mer-
kittäväksi.262 Vuosina 1959 ja 1964 tehtyjen selvitysten jälkeen Työterveyslaitos panosti voi-
makkaasti tutkimusyhteistyön tiivistämiseen Helsingin kaupungin kanssa. Kaupungin johdolle
osoitetut kirjelmät viestivät siitä, että aloitteentekijänä tutkimushankkeissa oli Työterveyslai-
tos.263 Suurimittaisena tavoitteena oli ennennäkemättömän laajan, viisi vuotta kestävän, tutki-
muksen suorittaminen Helsingin ilmasta.

Kaupunginhallitukselle esiteltiin tutkimussuunnitelma. Terveydenhoitolautakunnassa
siihen suhtauduttiin myönteisesti, joskin tutkimuksen laajentamista toivottiin sekä mittauspis-
teiden lukumäärän että mitattavien ajanjaksojen suhteen. Esitys kuitenkin hyväksyttiin yksi-
mielisesti.264 Sen sijaan rakennustarkastusvirasto kritisoi tutkimussuunnitelmaa voimakkaas-
ti. Rakennushygieenikko Aulis Jormalainen, Laamasen entinen kollega Työterveyslaitokselta,
esitti jyrkintä kritiikkiä lausunnossaan. Hän moitti suunnitelmaa ylimalkaiseksi ja epätäsmäl-
liseksi. Se jätti liian paljon avonaisia kysymyksiä tutkimuksen painopisteistä, sen tulevasta
suunnasta sekä käytännön toteutuksesta mm. näytteenottopaikkojen valinnasta. Jormalainen
moitti erityisesti rikkidioksiditutkimusten vähäistä asemaa suunnitelmassa. Hän vihjaa joiden-
kin suunnitelman osien olevan suorastaan vilpillisiä, sillä Helsingin ilman vanadiinia käsit-
televä osa suunnitelmassa oli suoritettu Työterveyslaitoksella jo aiemmin. Jormalaisen mu-
kaan Työterveyslaitos yritti maksattaa jo tekemiään tutkimuksia kaupungilla. Saman viraston
yliarkkitehti Ekelund moittii rahoitussuunnitelmaa ylimitoituksesta suhteessa suoritettaviin
tutkimuksiin. Lausunnoissa penätään myös kaupungin omien virastojen aktiivisempaa roolia
tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksen valvonnassa. Kritiikistä henkii epäluulo Työterve-
yslaitoksen liiallisesta itsenäisyydestä tutkimushankkeen suhteen.265 Tutkimussuunnitelma lä-
hetettiin täydennettäväksi lisäselvityksillä.

Työterveyslaitos toimitti alkuperäistä tutkimussuunnitelmaa puolustavan lisäselvityksen,
jonka perusteella suunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan. Tutkimus aloitettiin vuonna 1967.
Kaupunki ei ollut merkittävästi vaikuttanut tutkimuksen painotuksiin. Toivomusponsi auto-
liikenteen aiheuttaman ilmansaastumisen sisällyttämisestä tutkimuksiin ei saanut valtuustos-
sa riittävää kannatusta. Myöskään kaupunginhallituksen velvoittaminen pikaisesti ryhtymään
toimiin tutkimuksessa pahimmiksi osoittautuvien saastelähteiden eliminoimiseksi ei mennyt
läpi.266 Yhteensä kahdestakymmenestä kiinteästä näytteenottopaikasta terveysvirasto vaati
yhden sijoittamista Lauttasaareen, koska siellä oli valitettu teollisuuden savuista.267 Lisäksi

262  Asuntojentarkastuksen vuosikertomus 1967, Thl 20.3.1968, 290§, liite 3.
263  Thl 19.5.1965, 449§, Thl 19.5.1965, 454§, liitteet 15–17.
264  Kvsto 22.2.1967, 163§, kptk.
265  Thl 3.8.1966, khyg esityslistan asia nro 2.
266  Kvsto 22.2.1967, 163§.
267  Thl 5.2.1964, 112§, liite 2.
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kaupunginhallitus kehotti selvittämään tutkimuksessa Sörnäisten rantatien alueen pölylähtei-
tä.268 Helsingin päättäjillä ei ollut selkeää kuvaa siitä, mitä tutkimus piti sisällään. Apulaiskau-
punginjohtaja Uski puolusti hankkeen hyväksymistä ilman lisäponsia, koska se sisälsi kaiken
oleellisen, ”sikäli kuin siitä nyt yleensä jotakin selvää sai[n]” ja korosti, ettei yksityiskohtiin
kannattanut puuttua, sillä maallikot eivät hallinneet näin vaikeita asioita. Tutkimus suoritettai-
siin terveydenhoitoviraston valvonnassa. Tosin näkemystä siitä, miten valvonta käytännössä
toteutettaisiin, ei esitetty.269

Viiden vuoden mittaisessa, kalliissa tutkimuksessa kaupungin kiinnostusta käytännön
kysymyksiin voidaan pitää vähäisenä – muutamia soraääniä lukuun ottamatta luottamus Työ-
terveyslaitoksen toimintaan oli vankka eikä sen aloitteellisuuteen haluttu puuttua. Kaupungin
ja Työterveyslaitoksen välistä vuoropuhelua leimasi kaupungin puolelta tavoitteiden epämää-
räisyys ja Työterveyslaitoksen puolelta kommunikaation vaikeaselkoisuus. Selkeitä ehdotuk-
sia siitä, miten tutkimuksen tuloksia käytettäisiin hyväksi, ei ollut. Kulissien takana kritiikkiä
herättänyt tutkimus otettiin kiittäen vastaan julkisuudessa. Sen tehtävää pidettiin entistäkin
kiireellisempänä ja tutkimuksen hyötyjen uskottiin näkyvän ”jokamiehen” arjessa. Odotukset
olivat korkealla, kun ilmansuojelua vihdoinkin toteutettaisiin.270 Luottamus tieteeseen oli suur-
ta, suuren yleisön mielessä tutkimus tarkoitti samalla myös tilanteen kohentumista. Tutkimuk-
sen ”päätehtävänä oli ehkäistä ennakolta ilman haitallinen likaantuminen”.271

Työterveyslaitos tähtäsi monella rintamalla oman asemansa parantamiseen ja vakiinnut-
tamiseen suomalaisen ilmansuojelun asiantuntijalaitoksena ja tutkimuksen johtajana. Se oli
panostanut ilmansuojelulaboratorion laajentamiseen ja välinehankintoihin ja pyrki aktiivisesti
ottamaan entistä suuremman vastuun suomalaisesta ilmansuojelututkimuksesta. Työterveys-
laitoksen tavoitteena oli laajentaa sitä kohti ulkomaisista esimerkeistä tunnettuja suurimittai-
sia ja kunnianhimoisia tutkimushankkeita.272 Tutkimus oli ilmansuojelun perusta ja ainoastaan

268  Thl 19.10.1966, 856§.
269  Kvsto 22.2.1967, 163§, kptk.
270  KU 10.2.1967; US 23.2.1967; HS 12.4.1967, pääkirj.
271  HS 28.8.1967, ”Helsingin ilma pilaantuu yhä: kattovaurioita ja puukuolemia”.
272  Laamanen & Noro 1967b, 23.

Työterveyslaitoksen ilmansuojelu-
laboratorio. (Kuva: Työterveyslai-
toksen kuva-arkisto.)
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riittävän tutkimusrahoituksen turvin varmistettaisiin ilmakysymyksen asiallinen hoitaminen
Suomessa. Laitoksen intressissä oli vakiinnuttaa ilmansuojelun kansallista organisaatiota ja
toimia koko Suomen ilma-asiantuntijana.273

Sisäministeriölle ja Lääkintöhallitukselle osoitetuissa lukuisissa kirjelmissä Työterveys-
laitokselta ehdotettiin erityisen valtiollisen elimen, Ulkoilman suojelutoimikunnan tai Valtion
ilmansuojelutoimikunnan, perustamista ja Työterveyslaitoksen johtavaa roolia sen työskente-
lyssä. Arvo Laamasta ehdotettiin tutkimussihteeriksi, joka vastaisi Työterveyslaitoksen yhte-
yteen perustettavan toimiston työstä.274 Ilmansuojelun ja meluntorjunnan neuvottelukunnan
toimisto sijoitettiinkin Työterveyslaitoksen tilojen yhteyteen Helsinkiin. Sittemmin ehdotettiin
myös kansallisen ilmansuojelulaitoksen perustamista Työterveyslaitoksen yhteyteen.275

Helsinkiä koskevasta ilmatutkimuksesta viestittiin julkisuuteen ristiriitaisesti. Toisaalta
painotettiin uhkakuvia ja tilanteen huolestuttavuutta, toisaalta rauhoiteltiin kaupunkilaisia tie-
dolla, että tilanne oli vielä hallinnassa. Ilmanlaadun uhkakuvien värittämä julkisuus avitti jat-
kotutkimustarpeen perustelua ja piti ilmakysymyksen vakavuutta yllä lehdistössä. Ongelman
vakavuutta ja kiireellisyyttä painotettiin lukuisissa julkaisuissa ja puheenvuoroissa ja lehdistö
tarttui hanakasti huonoihin uutisiin. Loppuvuodesta 1967 Työterveyslaitos julkaisi selvityksen,
jonka mukaan vuosien 1960 ja 1965 välisenä aikana kahdeksan eri ”saastuneisuustunnuksen”
perusteella Helsingin likaantuneisuus oli kasvanut merkittävästi. Ulkomaisia normeja sovelta-
en päädyttiin tulokseen, jonka mukaan Helsingissä yli kymmenen tuhatta ihmistä kärsi heikon
ilmanlaadun aiheuttamista selvistä ongelmista. Samassa tutkimuksessa todetaan kuitenkin, et-
tei Helsingin ilma ole niin saastunut, että ihmisten terveys siitä olisi todistettavasti kärsinyt.276

Ilmanlaadun ongelmista erimieliset osapuolet saattoivat Työterveyslaitoksen tuloksiin vedoten
päätyä hyvin erilaisiin tulkintoihin tilanteen vakavuudesta.

Tieteellisellä asiantuntijuudella ja maltillisilla sekä varauksellisilla lausunnoilla erottau-
duttiin aktivisteista, joiden radikaalit lausunnot oli laajalti leimattu tunnepitoiseksi kiihkoi-
luksi. Ristiriitaiset viestit tosin johtivat siihen, että Työterveyslaitosta syytettiin myös välin-
pitämättömyydestä ja ilmansaastumisen uhkan vähättelystä.277 Työterveyslaitoksen mielestä
ilmakysymys tuli jättää asiantuntijoiden huoleksi riittävällä resurssoinnilla samalla, kun sen
painoarvoa nostettaisiin Helsingin päätöksenteossa.278 Kaupunki oli siirtänyt ilmansuojelu-

273  Noron ja Laamasen laatima muistio, Thl 19.5.1965, 454§, liite 16; ks. myös esim. PS 24.2.1969; PS 20.3.1969;
US 20.3.1969.
274  Kirje, päivätty 4.6.1965, ISMET/Kansio H1/Asetukset; Lausunto Lääkintöhallitukselle VA/ISMET/Kansio
H1/Asetukset.
275 Karvosen ja Laamasen 26.5.1970 päivätty kirje sisäministeriölle, VA/ISMET/Kansio F4/Kirjeistö
1970–1971.
276  Laamanen & Noro 1967b, 2, 21, 24
277  Launis 1971, 37.
278  Laamanen & Noro 1967b, 20.
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vastuunsa Työterveyslaitokselle ilman selkeitä tavoitteita ja riittävää valvontaa. Kaupungin
puolelta ei ollut läheskään aina selvää, mitä oltiin tekemässä, mutta siitä ei piitattu – pääasia,
että jotain tapahtui ja valtuusto ja laaja yleisö saataisiin sillä vaiennettua. Joko ilmansuojelu-
kysymys oli lähtökohtaisesti sivuroolissa ja haluttiin työntää pois häiritsemästä tähdellisempiä
asioita, tai luottamus ulkopuolisen toimijan kykyyn ratkaista tehokkaasti kaupungin ilmaon-
gelmia oli perusteettoman suuri.

Työterveyslaitos pyrki turvaamaan asiantuntijamonopolinsa suomalaisessa ilmansuo-
jelututkimuksessa ja sen kautta oman tutkimusosastonsa rahoitus jatkossakin. Sen Helsinkiä
koskevat tutkimukset sisälsivät vain vähän käytännön ehdotuksia tilanteen parantamiseksi.
Useimmiten niissä todettiin pitkäjänteisen lisätutkimuksen tarve.279 Tutkimustulosten tulkin-
taan kehitettiin uusia luokitteluja, mutta itse viesti pysyi ennallaan: ilmanlaadun kehitys oli
huolestuttava ja tarkemmat lisätutkimukset olivat välttämättömiä ennen täsmällisiä toimen-
pide-ehdotuksia.280 Työterveyslaitos petasi itselleen paikan ilmansuojelun vaa’ankielenä:
saastuminen on saavuttanut kriittisen rajan, mutta tutkimuksen avulla voidaan estää tilanteen
luiskahtaminen katastro  n puolelle. Kuten Hannigan on todennut, ympäristöriskien yhteis-
kunnallisessa käsittelyssä tieteen edustajat voivat vedota poliittista päätöksentekoa ajatellen
riittämättömään tietoon. Epävarmuudella perustellaan tutkimuksen lisärahoituksen tarve ja
turvataan oman työn jatkuvuus. Hanniganin mukaan tilanne on tyypillinen erityisesti silloin,
kun ala ei ole vakiintunut akateemisessa maailmassa.281

Työterveyslaitoksen kirjalliset lausunnot olivat usein monisanaisia, koukeroisia ja ka-
pulakielisiä, jolloin konkreettinen toimenpide-ehdotus, mikäli sellainen ylipäätään oli löydet-
tävissä, hukkui sanahelinään. Työterveyslaitoksen vuonna 1967 laatimassa Helsingin ilman-
laadun selvityksessä todetaan: ”Vaikka Helsingin teollisuutta on pidettävä lähinnä pienenä tai
korkeintaan keskisuurena lähdeyhtymänä ja alueellisesti varsin rajoitettuna ilmakuvan muut-
tujana, nyt olisi kiireesti päästävä siihen, että eriasteisin ja –laatuisin uusin menetelmin lisä-
tään yleisiä ulkoilman suojelutoimenpiteitä niin, että myös yksittäiset ja satunnaiset, alueen
asukkaiden kannalta epäedulliset koostumusmuutokset eliminoituvat.”282 Ensimmäiset Työter-
veyslaitoksen tutkimuksia kritisoivat kirjoitukset julkaistiin. Moitteita sai tulosten liian hidas
julkaisu ja liian epäselvät lausunnot, joiden perusteella kaupungin virkamiehistö ja päättäjät
eivät saaneet tolkkua ohjeistuksesta. Kritiikin mukaan tällöin päädyttiin epäonnistuneisiin ja
perusteettomiin ratkaisuihin. Kriittisissä kirjoituksissa penättiin myös enemmän käytännön

279  Vrt. Hannigan 1995, 77–79.
280  Esim. Laamanen & Rautanen 1969; ISMET lausunto 27.5.1971 koskien Meri-hakan kaavoitusta; ISMET
lausunto 20.1.1971 koskien Lauttasaaren teollisuusalueen kaavamuutosta, VA/ISMET/Kansio F4/Kirjeistö
1970–1971.
281  Hannigan 1995, 72.
282  Laamanen & Noro 1967b, 12-13.
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toimia ainaisen tutkimisen sijaan. Numeroista tuli päästä nopeammin käytäntöön.283 Ilman-
suojeluyhteistyö Helsingin kaupungin ja Työterveyslaitoksen välillä oli näennäisesti vilkasta,
mutta tulokset olivat hataria. Kun vielä kommunikaatiota hallitsi epämääräisyys ja vaikeasel-
koisuus, eivät ilmansuojeluun tähtäävä tutkimus ja edistyminen käytännössä kohdanneet.

4.5.2 Hallinnollinen epäonnistuminen

Ilmansuojelun hallinnollista järjestämistä selviteltiin Helsingissä jo hajukiusakomitean yh-
teydessä 1960-luvun alussa. Lausunnoissa tuotiin selvästi esiin tarve laajentaa ilmansuojelu
yksittäisten päästölähteiden käsittelystä yleisemmälle tasolle. Ilmakysymystä ei voinut pelkis-
tää terveydenhoidolliseksi kysymykseksi vaan sen moniulotteisuus vaati eri hallintokuntien
yhteistyötä ja yhteistä näkemystä vastaisesta etenemisestä.284

Ilmansuojelun tulevaisuutta pohdittiin usein rinnakkain vesiensuojelun kanssa, josta
Suomessa oli kokemusta pidemmältä ajalta. Molemmilla oli yhteiset tavoitteet: sekä veden
että ilman tuli olla turvallisia ihmisen terveyden kannalta, minkä lisäksi niiden tuli olla kirkas-
ta ja hajutonta.285 Vesien saastumista pidettiin yleisesti ottaen suurempana ongelmana Suomes-
sa kuin ilman saastumista.286  Vesihallinnon keskittäminen oli valmisteilla pitkin 1960-lukua.
Ilmansuojelun hallinnollisen järjestämisen uskottiin Helsingissä noudattelevan pitkälti saman-
kaltaista kehitystä, kuin mitä vesiensuojelussa oli tapahtunut aiemmin. Vapaaehtoisten ilman-
suojeluyhdistysten rinnalle oletettiin tarvittavan virallisia, paikallisia ilmansuojelulautakun-
tia.287 Mallina olivat 1960-luvun vaihteesta alkaen perustetut, saksalaisen esimerkin mukaiset
vesiensuojeluyhdistykset ja vuoden 1962 vesilain uudistus, joka toi kaupunkeihin lakisäätei-
set vesilautakunnat. Työterveyslaitos ehdotti vuoden 1965 muistiossaan kansallisen ulkoilman
suojelutoimikunnan perustamista vesiensuojelutoimikuntien tapaan.288

Olemassa olevat vesiensuojelun institutionalisoituneet rakenteet ohjasivat ajattelua il-
mansuojeluhallinnon kehittämisessä. Kaupunginhygieenikon visioiman vapaaehtoisen ilman-
suojeluyhdistyksen toimintaa saatiin kuitenkin odottaa vielä lähes vuosikymmen. Ympäristö-
aktiivien radikaali toiminta 1960-luvun jälkipuoliskolla lienee yllättänyt virkamiehistön, joka
odotti kehityksen kulkevan kohti sävyisiä, yhteistyöhaluisia yhdistyksiä, kuten vesiensuoje-
lussa oli Helsingissä totuttu. Ilmansuojelukysymystä ei enää voinut kuitata yksittäistapausten
käsittelyllä terveydenhoitolautakunnassa, vaan uudenlainen aktiivisuus oli tarpeen.

283  He-Le 24.9.1968, pääkirj.; Hbl 14.6.1968, ”Luften i Helsingfors allt tjockare”; Launis 1971, 45–46.
284  Khs 23.9.1966, 2506§, liite 5.
285  Persson 1969, 29, TA 4/1969.
286  Waris 1968, 62.
287  Thl 19.10.1966, 853§, liite 1.
288  Noron ja Laamasen laatima muistio, Thl 19.5.1965, 454§, liite 16.
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Sekä julkisuus että valtuusto painosti ilmakysymyksen ratkaisuun. Kaupunginhallituksen
jäsen ja valtuuston varapuheenjohtaja Carl-Gustav Londén (rkp.) teki keväällä 1966 valtuusto-
aloitteen ilmansuojelun tehostamisesta samoin kuin E. J. Paavola (lib.) kaksi vuotta myöhem-
min. Ilmakysymyksen kriisiytymisen ja ripeästi kasvaneen julkisuuden takia perustettiin Hel-
sinkiin erityinen ilma- ja melutoimikunta (ILME), jonka tehtäväksi kaupunginhallitus antoi
”kiireellisesti tutkia ja selvittää ilman saastumista ja melua aiheuttavia tekijöitä kaupungissa
sekä aikanaan tarvittaessa tekemään niihin liittyviä ympäristönsuojelutoimenpiteitä koskevia
esityksiä kaupunginhallitukselle”.289 Aloitteet ja uusi komitea otettiin lehdistössä innostuneesti
vastaan ja siltä odotettiin ripeitä tuloksia.290

Ilmansuojelu, josta oli vuosia puhuttu ja jonka tarpeen monet kaupunkilaiset olivat ar-
jessaan huomanneet, oli pääsemässä vauhtiin. Toimikunnan ilma-asiantuntijaksi ja sihteeriksi
nimettiin Työterveyslaitoksen Arvo Laamanen. Hän toimi samaan aikaan myös Ilmansuojelun
ja meluntorjunnan neuvottelukunnan asiantuntijana ja työmyyränä, mikä valoi luottamusta sii-
hen, että Helsingin ilmaa pohtivat maan parhaat asiantuntijat.291 Kriittisenä äänenä esiintyi
tosin ihmetystä, mikä oli tämän erikoisen toimikunnan tehtävä, kun Työterveyslaitokselta oli
juuri tilattu kallis tutkimus, jonka tarkoituksena oli myös saada toimenpide-ehdotuksia ilman-
suojelun kohentamiseksi.292

Toimikunnassa istuivat edustajat kaikista olennaisista hallintokunnista: puheenjohtajana
kaupunginlääkäri, liikennelaitoksen, rakennustarkastusviraston, kaasulaitoksen, kiinteistövi-
raston, sähkölaitoksen ja puhtaanapito-osaston edustajat sekä Työterveyslaitoksen asiantunti-
jajäsenet. Ilma- ja melutoimikunta ryhtyi työstämään selvitystä kaupungin ilmanlaadun ongel-
mista ja meluntorjunnan tarpeesta. Kaupunkilaisten kokemien epäkohtien osalta ILME:n pe-
rustaminen monessa tapauksessa merkitsi päätösten viipymistä. Koska toimikunnan toivottiin
ottavan pian kantaa kaupungin ilmanlaatuongelmiin, olivat virkamiehet haluttomia tekemään
omia avauksia tai merkittäviä päätöksiä sillä välin. Kaupunkilaisten tekemiin valituksiin tai
valtuustoaloitteeseen  vastattiin, että päätöksistä ja toimenpiteistä pidättäydytään, kunnes asi-
aan perehtynyt toimikunta antaa suosituksiaan.293

Ilmansuojelua valmistelevan virkamiehen ja akuutisti savuhaitasta kärsivän kaupunkilai-
sen aikahorisontti ongelman suhteen oli vain huomattavan erilainen. Kaupunkilaisia harmit-
ti virkamiesportaan selvitysten odottelu, sillä savuhaitat olivat läsnä jokapäiväisessä arjessa.
Byrokratiakoneiston työskentelyn eri vaiheista ei asukkailla ollut tietoa, eikä tiedonkulku ja
tiedotus asukkaiden suuntaan ollut riittävää. Epätietoisuus oman asian etenemisestä vaivasi.294

289  Khs 10.6.1968, 2623§.
290  Hbl 13.6.1968, pääkirj.; He-Le 22.9.1967.
291  He-Le 22.9.1967, ”Askel eteenpäin”.
292  He-Le 21.6.1968, pääkirj.
293  Thl 14.8.1968, 730§, liite 1; Thl 2.10.1968, 955§; Thl 30.12.1968, 1343§, liite 2.
294  Thl 13.11.1968, 1131§, liite 3.
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Kärjistyneessä tilanteessa ILME:n toiminta vaikutti vetkuttelulta ja turhanaikaiselta pyöritte-
lyltä. Median välityksellä suuri yleisö vaati selkeitä toimenpiteitä.

Toimikunnan työn tulokset viipyivät ja lopulta ILME oli pettymys. Se ei antanut eväitä
käytännön ilmansuojelutoimenpiteisiin. Kokouksia pidettiin harvoin, eikä eri hallintokuntien
välinen yhteistyö toteutunut käytännössä. Toimikunnan ilmansaastumista käsittelevä mietintö
valmistui vasta viiden vuoden päästä ja se oli lähes kokonaisuudessaan Arvo Laamasen yksin
työstämä kooste ilmatutkimuksen perusteista ja 1960-luvun mittaan tehdyistä Helsingin ilman
tutkimuksista.295 Mietintöä pidettiin jo valmistuessaan vanhentuneena ja vaikeaselkoisena,
jopa ”kelvottomana”.296 Raskassoutuinen kirja jäi hyödyttömäksi eikä siihen juurikaan viitattu
Helsingin ilmansuojelun kehittämisessä.297

Miksi Ilma- ja melutoimikunnan työ epäonnistui? Koska toimikunnan arkisto ei ole säi-
lynyt, voidaan esittää vain arvailuja siitä, miksi ilmansuojelu ei edistynyt Helsingissä 1960-
luvun jälkipuoliskolla. Toimikunnan jäsenet olivat virastojensa johtavissa asemissa olevia
henkilöitä, jotka olivat täystyöllistettyjä omissa viroissaan.298 Kun kaupunginhallituksen toi-
mikunnalle antama tehtävänanto oli jokseenkin epämääräinen ilman mitään aikarajaa, muut
akuutimmat tehtävät syrjäyttivät helposti ilmakysymysten pohtimisen. Toimikunnan jäsenet
olivat ennestään perehtyneet pääsääntöisesti vain hyvin viitteellisesti ilmansaastumiseen, jol-
loin työ ajautui maan kärkinimen, ilmatutkimuksesta jo väitelleen Arvo Laamasen hoidetta-
vaksi. Hän puolestaan oli mukana käytännössä kaikessa, mitä suomalaisessa ilmansuojelussa
1960- ja 1970-lukujen vaihteessa tapahtui. Ajankäytön jakaminen eri projektien kesken ei ole-
tettavasti ollut helppoa tai välttämättä edes suunniteltua. Ilmansuojelun kansallista järjestämis-
tä koskeva kädenvääntö oli täydessä käynnissä vuosikymmenen vaihteessa. ISMET:n tehtävät
olivat laajentuneet lakiehdotuksen tekemiseen ja Työterveyslaitoksen asema Suomen ilmatut-
kimuksen keskiössä oli hapertumassa. Helsingin selvitys ei liene ollut kiireisin tehtävä, kun
samalla aikaa käytiin kovaa peliä valtakunnan ilmansuojelun tulevaisuudesta.299

Komitean vuonna 1973 luovutettu mietintö, oli perinpohjainen yli 150-sivuinen järkäle
ilmatutkimustietoa taustoineen, joka ei kuitenkaan ollut tarkoituksenmukainen kaupunginhal-
linnon käytännön ilmansuojelutoimenpiteiden suosituksiksi. Selvityksen valmistumisen viipy-
essä oli ilmansuojelun kenttä 1970-luvulle tultaessa jo muuttunut. Kansallisen ilmansuojelu-
lain uskottiin valmistuvan pian, eikä toimenpide-ehdotuksiin haluttu mietinnössä ottaa tarkasti
kantaa. Johdannossa todetaankin, että ”lukuisten erillisselvitysten ja arvioiden puuttumisen
takia on myös vaikeata esittää määrällisiä ja laadullisia yksityiskohtaisia tavoitteita kaupun-

295  Helsingin ilma- ja melutoimikunta.; Olavi Kiurun eriävä mielipide II:een osamietintöön. ILME:n papereita
ei tiettävästi ole säilynyt.
296  Viikkosanomat 50/1974, 52.
297  HYT, toimintakertomus 1974.
298  Lauri Oksanen, haastattelu.
299  Ks. tarkemmin luku 5.1.
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gin eri hallintokunnille ja viranomaisille”.300 Ehdotukset jäivät hyvin yleiselle tasolle. Kuten
Peuhkuri on todennut, tieteellinen tieto on vaikutusvaltaista vain, jos sillä on tieteen sisäisen
hyväksynnän lisäksi myös relevanttien ja vaikutusvaltaisten instituutioiden tuki takanaan.301

Työterveyslaitoksen tuottamalla tieteellä ei ollut Helsingin hallintokoneiston tukea takanaan
enää 1970-luvun puolella, mikä selittää osaltaan työn häviämistä ilmansuojelun marginaaliin.

Pyrkimys ilmansuojelun hallinnolliseen järjestämiseen kertoo siitä, että ilmanlaadun on-
gelma oli todellinen ja journalismille tyypillinen sanomalehtikirjoittelu piti huolta siitä, että
kielteiset uutiset olivat otsikoissa. Mitään valmista ja helppoa ratkaisua ilmakysymykseen ei
ollut. Paine saada aikaa näkyviä parannuksia oli suuri. Ympäristöpolitiikan ja -hallinnon insti-
tutionalisoitumisessa oli havainnoitavissa Marko Joaksen mukaan 1960-luvun lopulla ja 1970-
alkupuolella pyrähdys, jonka aikana rakenteet muodostettiin. Lainsäädäntö ja hallintomallit,
jotka tuossa vaiheessa muotoutuivat, painottivat keskusjohtoisia välineitä ja hallinnollisia
rakenteita ratkoa ympäristöongelmia.302 Ilma- ja melutoimikunnan perustaminen oli epäon-
nistunut yritys vastata ilmansaastumisen ongelmaan. Samalla se edusti 1960-luvulla suoma-
laisessa hallinnossa kukoistukseensa noussutta suunnitteluintoa. Usko byrokraattisen suun-
nittelun ja parempien organisaatioiden kykyyn ratkoa yhteiskunnalliset ongelmat oli suuri.
Hallinnon 1960- ja 1970-luvuilla läpäissyt suunnitteluideologia on kytketty usein laajempaan
hallinnolliseen murrosaikaan, jolloin hyvinvointivaltion rakentaminen muutti laajemmin hal-
linnon rakenteita ja toimintatapoja.303 Vaikka suunnittelua painottava ohjausajattelu korostui
valtionhallinnossa, oli myös kuntatasolla nähtävissä päätöksenteon tueksi tarkoitetun suunnit-
telukoneiston laajentuminen. Helsingissä perustettiin taajaan erilaisia komiteoita ja työryhmiä
suunnittelemaan hallinnon rationalisointia ja ratkaisuja ajankohtaisiin pulmiin. Ilmansuojelus-
sa suunnittelu ei kuitenkaan vastannut niihin odotuksiin, joita 1960-luvun jälkipuoliskon il-
mansaastumisen kärjistyminen asetti. Ilmansuojelua leimasi sen tehottomuus: edistysaskeleet
olivat pieniä ja muutokset tapahtuivat savuista kärsivän kaupunkilaisen näkökulmasta hyvin
hitaasti.

4.5.3 Ilmansuojelun tehottomuus

Viranomaisten mahdollisuudet puuttua ilmansaasteiden aiheuttamiin ongelmiin perustuivat
pitkälti terveydenhoitolakiin ja -asetukseen. Jo 1920-luvulta peräisin ollut vanhentunut tervey-
denhoitolaki uudistettiin 1960-luvun puolivälissä.304 Kunnallisten terveydenhoitoviranomais-
ten kannalta oleellinen muutos aikaisempaan lakiin oli ilmansuojelun kannalta merkittävän

300  Laamanen 1973, 2.
301  Peuhkuri 2004, 204.
302  Joas 1999, 142.
303  Alasuutari 1996, 108–109; Summa 1989, 22-23, 42.
304  TervL (469/65) ja TervA (55/67)
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laitoksen sijoituspaikan muuttuminen luvanvaraiseksi. Laki velvoitti asetuksessa erikseen lue-
teltujen laitosten osalta, että mikäli asema- tai rakennuskaavassa ei paikkaa laitokselle ollut
ennestään varattu, oli sitä varten haettava terveydenhoitolautakunnan hyväksyntä.305 Laissa
mainittuja merkittäviä laitoksia olivat mm. höyryvoimalaitokset, jätteidenkäsittelylaitokset
ja erilaiset tehtaat. Vuonna 1972 listaa luvanvaraisista laitoksista täydennettiin vielä kiven-
murskaamoilla, asfalttiasemilla ja laitoksilla, ” [… ] josta saattaa joutua ilmaan rikkidioksiidia,
hajua, savua, pölyä tai muita aineita niin, että siitä aiheutuu terveydellistä haittaa”.306 Tämän
jälkeen käytännössä kaikki laitokset, joista saattoi aiheutua haittoja, kuuluivat lain piiriin.
Helsingissä toimivan teollisuuden kannalta olennaisia olivat asetukseen listatut kaasulaitok-
set, höyryvoimalaitokset, jätteiden hävittämislaitokset, kivenmurskaamot ja – louhimot sekä
asfalttiasemat.

Pykälä vastasi varhaista versiota lupamenettelystä, jolla pystyttiin puuttumaan mah-
dollisiin ilmansuojelullisiin haittoihin jo sijoituspaikan valinnan yhteydessä, eli ennen kuin
haitat olivat todennettavissa. Mikäli laitosta ei ollut merkitty kaavaan, pystyivät terveysvi-
ranomaiset asettamaan laitokselle ympäristöhaittoja ehkäiseviä lupaehtoja. Viranomaisilla oli
ensimmäistä kertaa väline puuttua ilmansaastehaittoihin ennaltaehkäisevästi. Vaikka ilman-
saastumisen ennaltaehkäisyn merkitystä korostettiin, latistui se käytännössä usein ponnetto-
maksi kaunopuheeksi. Lain nojalla terveydenhoitoviranomaiset pyrkivät Helsingissä estämään
kaavoituksen yhteydessä alueiden varaamisen tietyille teollisuuslaitoksille, jotta terveyden-
hoitolautakunnalle jäisi päätösvalta sijoituspaikkalupien myöntämisessä. Tätä mahdollisuutta
käytettiin Helsingissä esimerkiksi Malmille sijoitettavan lämpökeskuksen yhteydessä307 sekä
Hermannin-Arabianrannan osayleiskaavassa Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen yhteydessä.308

Uuteen lakiin vedoten voitiin myös esimerkiksi kieltää uuden kivenmurskaamon perustaminen
Ilmalaan, sillä toiminnassa olevan laitoksen pölyhaitat olivat mittavat.309 Terveydenhoitolain
uudistamisesta huolimatta ilmansuojelu jäi monesta näkökulmasta tehottomaksi Helsingissä.
Seuraavassa esitellään esimerkkejä helsinkiläisiä rasittaneista ilmaongelmista, joihin viran-
omaisilla ei ollut eväitä puuttua.

Tapauskohtaisuus: Jätteen pienpoltto

Roskanpolttouunit olivat näyttävä esimerkki käytännön ilmansuojelun vaivalloisesta etene-
misestä Helsingissä. Lainsäädännön joustamattomuus aiheutti rakenteellisen esteen puuttua
jätteidenpolttoon yleisesti ja koko kaupunkia koskevasti. Toisin kuin Lyytimäki kirjoittaa,

305  Em. lain 26 §:n 2. mom.; ks. myös esim. Vornamo 1975, 114–115.
306  TervA, muutos 284/72.
307  Thl/vaj 20.8.1975, 2356§.
308  Thl/vaj 27.11.1979, 624§, liite 2.
309  Thl 3.4.1968, 332§.
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uusi terveydenhoitolaki ei suoranaises-
ti kieltänyt esimerkiksi jätteenpolttoa
kaupungeissa.310 Terveydenhoitoase-
tuksen mukaan jätteet sai polttaa uunis-
sa, mikäli se on rakennettu rakennus-
valvontaviranomaisten hyväksymällä
tavalla ja ”sijoitettava ja hoidettava
niin, että siitä ei aiheudu terveydel-
listä haittaa”.311 Niinpä talokohtaisten
jätteenpolttouunien savu- ja hajuhaitta
tuli arvioida tapauskohtaisesti. Joka
kerta arvioitiin erikseen, uhkasiko hait-
ta kaupunkilaisten terveyttä.

Turhautuneena, mutta ainoana
keinonaan, vuodesta 1965 eteenpäin
kaupunginhygieenikko vaati yksitellen
käyttökieltoa kaikille roskanpolttouu-
neille, joista vain valitettiin kirjallisesti
terveydenhoitolautakuntaan.312 Uu-
nien vaivalloinen, palamislämpötilan
mittaukseen perustuva tarkastus sitoi
käytännössä yhden terveystarkastajan
koko työajan useiden vuosien ajaksi.
Lisäksi terveydenhoitolautakunta jou-
tui ainakin näennäisesti käsittelemään
jokaisen tapauksen yksitellen ja laati-
maan siitä vaaditut dokumentit. Yhden
uunin sulkeminen vaati keskimäärin
jopa kolme käyntiä. Paikan päällä tar-
kastettiin valituksen aiheellisuus, mitattiin ennalta ilmoitettuna ajankohtana polttolämpötila
sekä varmistettiin kieltopäätöksen noudattaminen. Vuonna 1971 noin kolmetoista prosenttia
lautakunnan käsittelemistä asioista koski roskanpolttouunien kieltoja tai jatkovalituksia pää-
töksistä.313 Svenska Kvinnoförbundet i Helsingfors-yhdistyksen aloitteesta kannustettiin 1970-

310  Lyytimäki 2006, 29.
311  TervA 55/67, 74§.
312  Thl 17.11.1965, 897§, liite 14.
313  Esim. vuonna 1972 yhteensä 89 uunia tarkastuksen kohteena, yhteensä 270 tarkastusta tehty eli keskimäärin
kolme jokaista uunia kohti. Thl 18.7.1973, 1867§, liite 2.

Roskien polttoa Herttoniemessä 1979. Kuva jul-
kaistu Helsingin Sanomissa 4.10.1979. (Kuva:
Pentti Koskinen /HS.)
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luvun alussa taloyhtiöitä oma-aloitteisesti sulkemaan uuninsa.314 Joitakin uuneja suljettiinkin
tämän johdosta oma-aloitteisesti, sillä usein polttoa käyttävän yhtiön omatkin asukkaat kärsi-
vät käryhaitoista. Sopuisien välien säilyminen naapuruston kanssa kannusti joitakin yhtiöitä
lopettamaan polton ennen kuin jouduttiin asioimaan terveysviranomaisten kanssa.315 Helsin-
gissä savutti vuonna 1971 yhteensä vielä 892 uunia ja tarkastusten tehostamiseksi ja prosessin
nopeuttamiseksi alkoivat viranomaiset käsitellä niitä kaupunginosittain. Nämä ”joukkoteuras-
tukset”316 nopeuttivat jonkin verran uunien sulkemista, joskin tarkastuksesta ja mittauksista
tehtiin yhä tapauskohtaiset raportit ja vastineet. Tiedotuksesta, valistuksesta ja tehostetuista
tarkastuksista huolimatta uunit kärysivät Helsingissä vielä 1970-luvun loppuun saakka.317 Tiet-
tävästi viimeinen roskanpolttouuni suljettiin Helsingissä kesäkuuhun 1980 mennessä, kun Ku-
losaaressa Ståhlbergintiellä sijainneen taloyhtiön valitus sulkemispäätöksestä hylättiin.318

Hitaus: valitusprosessit ja toimeenpanovajaus

Savuhaittojen hitaan viranomaiskäsittelyn lisäksi ilmansuojelua hidastivat valitukset ylempiin
oikeusasteisiin. Terveydenhoitolautakunnan päätöksiin oli mahdollista hakea muutosta ensin
Uudenmaan lääninhallitukselta ja vielä korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Etenkin roskan-
polttouunien sulkemispäätöksistä valitettiin hanakasti ja terveysviranomaisten työtaakkaa lisä-
sivät laadittavat vastineet, joilla perusteltiin valitusten aiheettomuutta. Kaupunginhygieenikon
mukaan valituksilla pyrittiin pohjimmiltaan vain ajan voittamiseen, väistämättömän viivytte-
lyyn ja päätösten toimeenpanon pitkitykseen.319 Tätä näkemystä tukee se, että korkeammissa
elimissä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta ei roskanpolttouunin sulkemispäätöksestä tehtyjä
valituksia hyväksytty.320 Valitusten lopputulos oli tiedossa, mutta niiden tarkoituksena oli pit-
kittää siirtymistä taloyhtiön kannalta kalliimpaan jätteiden poiskuljetukseen.321

Myös teollisuuslaitokset valittivat savuhaittojen takia määrätyistä toimenpidevaatimuk-
sista. Arabian posliinitehdas sinnitteli vuosikausia valituskierteessä, jolla viivyteltiin savut-
tavan polton lopettamista. Lähiseudun kauppias valitti savusta jo vuonna 1969, mutta asiaa

314  Thl 13.1.1971, 48§, liitteet 1-3.
315  Lindfors 1970, 352.
316  Risto Lahdes, haastattelu.
317  Thl 11.8.1971, 1063§, liite 1.
318  Thl/vaj 25.3.1980, 197§, liite 6.
319  Thl 19.5.1971, 713§; myös Arabian tehdas Thl/Vaj 21.8.1974, 2426§, liite 2.
320  Rautanen 1970 esittää yksityiskohtaisen kuvauksen jätteenpolttouunien sulkemisprosessista ylemmissä oike-
usasteissa sekä tästä yhdestä tapauksesta, jossa menettelytapavirheen takia valitus ensin hylättiin, mutta uusitun
mittauksen jälkeen suljettiin.
321  Yhden uunin kohdalla todettiin mittauksen yhteydessä menettelyvirhe, minkä takia mittaustulos ei ollut luo-
tettava ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. Uusitun mittauksen jälkeen uuni määrättiin suljettavaksi.
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puitiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa vielä puoli vuosikymmentä myöhemmin.322 Kun
prosessin jokainen vaihe saattoi kestää vuosia, oli haittojen eliminoiminen hidasta ja tehotonta.
Maistraatin vuonna 1963 kieltämä kivenmurskaamo oli lähistön asutuksen riesana vielä viiden
vuoden jälkeenkin.323

Saastelähteiden poistuminen katukuvasta saattoi pitkittyä myös silloin, jos saastuttava
yhtiö kieltäytyi päätöksen toimeenpanosta, kuten Museokatu 36:n taloyhtiö Töölössä. Kun
suljettavaksi määrättyä roskanpolttouunia ei lainvoimaisesta päätöksestä huolimatta suljettu,
joutuivat terveysviranomaiset kääntymään lääninhallituksen puoleen täytäntöönpanotoimen-
piteitä varten. Myös jo kertaalleen suljettu uuni saatettiin ottaa uudelleen käyttöön, jolloin
pitkällinen kirjelmöinti eri viranomaisten välillä käynnistettiin toistamiseen. Koko prosessiin
saattoi kulua puoli vuosikymmentä.324

Aikaa vievä ja kankea prosessi roskanpolttouunien sulkemiseksi oli kuitenkin niitä har-
voja käytännön keinoja, joilla terveysviranomaiset saattoivat vaikuttaa Helsingin ilmanlaadun
kohenemiseen. Jätehuollon osalta ilmansuojelu oli konkreettisesti tuloksellista. Vaikka talo-
kohtainen roskanpoltto väheni kaupungissa hitaasti ja vaivalloisesti, sen avulla pystyttiin pois-
tamaan yli tuhat paikallista savu- ja saastelähdettä kaupunkilaisten lähiympäristöstä. Mahdol-
lisuudet puuttua muihin ilmansaasteita aiheuttaviin päästölähteisiin olivat rajoitetut. Etenkään
liikenteen hajapäästöihin ei ollut keinoja, samoin liikenteen kasvuun puuttuminen oli vaikeaa.
Energiantuotannon osalta tyydyttiin energiantuottajien kanssa neuvoteltuihin käytännössä va-
paaehtoisiin päästövähennyksiin. Kalliisiin pakkoratkaisuihin ei haluttu lähteä. Kolmas esi-
merkki tehottomasta ilmansuojelusta on autojen joutokäynti.

Paikallinen valtuusvaje: Joutokäynti

Autojen joutokäynti tai tyhjäkäynti, eli moottorin käyttäminen silloin, kun autolla ei ole tar-
koitus ajaa, oli yksi sivujuonne autoistumisen kokonaisproblematiikassa. Samalla se on esi-
merkki institutionalisoituneiden rakenteiden ongelmasta – joustamattomuudesta olosuhteiden
muuttuessa.

Joutokäynti oli yleinen ongelma, etenkin talvisin. Linja-autoja käytettiin tyhjänä odotta-
massa lähtöaikaa päätepysäkillä ja tavarakuljetusten ajoneuvot kävivät sillä aikaa, kun toimi-
tus kipaistiin asiakkaalle. Rautatientorin päätepysäkeillä lähtöä odottavat linja-autot suolsivat
pakokaasunsa suoraan viereisen auton ovista sisään.325 Tyhjäkäynti oli erityisesti pakkasaa-
mujen ilmiö, sillä moottoria lämmitettiin talvisin ennen ajoa käyttämällä sitä pitkään. Pakilan
linja-autovarikolla lämmitettiin vuosittain keskimäärin 130 päivänä aamuyön tunteina noin

322  Thl 26.3.1969, 353§, Thl 7.3.1973, 1604§, Thl 13.6.1973, 1791§, Thl 21.8.1974, 2426§.
323  Thl 3.4.1968, 332§, liitteet 3 ja 4.
324  Thl 10.2.1971, 206§; Thl 24.3.1971, 396§; Thl 19.5.1971, 713§.
325  IS 27.6.1966, pääkirj. ”Jäteilma”; Thl 2.10.1968, 1010§, liite 1.
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sataa ajoa odottavaa linja-autoa parikin tuntia.326 Kirjoitettiinpa joidenkin jättävän henkilöau-
tonsa käyntiin jopa koko yöksi.327 Lyhyiden asioiden toimittaminen, lapsensa tarhasta hakeva
perheenisä ja pitkiä jäähyväisiä jättävä nuoripari hurisuttivat autonsa moottoria välittämättä
pakokaasuista, jotka haittasivat lähistön ihmisiä. Ilmansaastehaittojen lisäksi joutokäynti ku-
lutti polttoainetta ja aiheutti melua.328

Tyhjäkäynnin kritiikki kasvoi liikenteen kasvun tahdissa. Monet tyhjäkäyntiin puuttuneet
kaupunkilaiset kokivat sen ennen kaikkea turhana ja vastuuttomana, varsinaisena piittaamatto-
muutena muita kaupunkilaisia kohtaan. Tyhjäkäynti olikin ”tyhmäkäyntiä”, kuten Kauniaisiin
pystytetyissä julisteissa sanottiin.329 Jos yksityisauton käyttöä ei tohdittu kyseenalaistaa tai
sen rajoittamiseksi ei ollut toimivia ratkaisuja, niin tyhjäkäynnistä piti ainakin voitavan päästä
vaivattomasti eroon.330 Kun Helsingin kaduilla vellovien automassojen liikkeeseen ei ollut te-
hokkaita eväitä puuttua, tarjottiin osaratkaisuna tyhjäkäynnin rajoittamista, sillä se oli selvästi
tarpeetonta saastuttamista. Liikenteen ongelmien pahentuessa, olisi tyhjäkäynnin vähenemi-
nen ollut edes pieni edistysaskel pakokaasupäästöjen vähentämisessä.

Vuonna 1966 Euroopan neuvoston asettama työryhmä suositteli jäsenmailleen tyhjä-
käynnin kieltämistä ja näin toimittiinkin esimerkiksi Ruotsissa. Tuolloin Työterveyslaitokselta
kuitenkin vielä arvioitiin, ettei tilanne Suomessa ollut niin paha, että tämänkaltaista kieltoa tar-
vittaisiin.331 Jo muutamaa vuotta myöhemmin mielipide oli yleisesti muuttunut ja tyhjäkäynnin
rajoittamista suositteli niin Arvo Laamanen kuin ilmansuojelun neuvottelukuntakin. Lastauk-
sen ja odottelun aikaista, raskaan liikenteen tyhjäkäyntiä ja huonosti tuuletettujen tieosuuksien
tyhjäkäyntiä ehdotettiin rajoitettavaksi. Ruotsissa tyhjäkäynti oli rajoitettu kolmeen minuuttiin
300 kruunun sakon uhalla. Aikaan sidottua rajoitusta pidettiin soveltuvana Suomeenkin.332

Tyhjäkäyntiä ei puolustettu käytännössä yhdessäkään puheenvuorossa ja sen rajoitta-
mista kannatettiin harvinaisen laajasti. Suomen Autoklubin mukaan tyhjäkäynti oli vanhan-
aikainen ja haitallinen tapa lämmittää moottori. Niin toimivat vain ajattelemattomat ja taita-
mattomat kuljettajat.333 Valtuutettu E. J. Paavolan 1968 tekemän aloitteen johdosta valtuustoa
kehotettiin kieltämään tyhjäkäynti kaupungin alueella. Lausuntokierroksella ainoat epäilykset
liittyivät määräyksen valvontaan ja kokemattomien kuljettajien haluttomuuteen käynnistel-
lä autoa jatkuvasti ruuhkassa.334 Puhtaanapito-osasto piti minuuttimääräistä kieltoa vaikeasti

326  Thl 7.8.1974, 2390§, liite 5; HYT 1/1974, 9§.
327  HS 20.1.1968, mielipide, nimim. Air Freshner.
328  Ks. myös Ampuja 2007, 44–45.
329  Hbl 29.11.1970.
330  Hbl 4.8.1966, mielipide Nalle Valtiala.
331  SS 3.8.1966, Ilma saastuu, melu kasvaa; US 3.8.1966, Tyhjäkäyntikieltoa tuskin meille.
332  HS 28.8.1967; ISMET/ilmansuojelujaos, 9/1967, 3§, 6§.
333  HS 24.11.1968, mielipide, Suomen Autoklubin liikenneosasto.
334  ISMET/ilmansuojelujaos, 9/1967, 3§, 6§.
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valvottavana, mutta ehdotti esimerkiksi kuljettajan poistumista autosta sopivaksi kriteeriksi
joutokäyntikiellolle.335 Vuonna 1970 eduskunnassakin esitettiin toivomusaloite autojen tyhjä-
käynnin kieltämisestä, mutta se raukesi valiokuntakäsittelyssä.336

Helsingin kaupungin liikennelaitoksella oli useaan otteeseen ohjeistettu kuljettajia vält-
tämään tyhjäkäyntiä ja kaupunginhallitus päätti 1972 suosittaa kaikkia kaupungin omia autoja
noudattamaan kolmen minuutin rajoitusta.337 Käytännössä suosituksen valvominen oli vaikeaa
eikä liikennelaitos kokenut voivansa siihen vaikuttaa.338 Tyhjäkäynnin välttäminen jäi yksit-
täisen kuljettajan vastuullisuuden varaan. Tiedonkulkukaan kaikille kuljettajille ei ilmeisesti
toiminut moitteetta, sillä erään lehtikirjoituksen mukaan tyhjäkäynnistä huomauttaneelle asi-
akkaalle oli kuljettaja todennut, ettei moista määräystä ole olemassa.339 Terveysviranomaiset
määräsivät Pakilan linja-autovarikolle rakennettavaksi sähkölämmitysjärjestelmää korvaa-
maan moottorin lämmityksen tyhjäkäynnillä. Määräystä ei kuitenkaan noudatettu korkeiden
kustannusten takia, mikä kävi sattumalta ilmi kaupungin työntekijän poikettua varikolla.340

Helsingin lähikunnissa yritettiin Helsinkiä ponnekkaammin rajoittaa tyhjäkäyntiä. Sekä
Kauniaisissa että Keravalla yritettiin sisällyttää kolmen minuutin ylittävä joutokäyntikielto
uudistettavaan poliisijärjestykseen, mutta päätökset kumottiin Uudenmaan lääninhallitukses-
sa. Liikenneministeriö ilmoitti, että joutokäyntikielto järjestetään moottoriajoneuvoasetuksen
muutoksella, mutta kielto jäi jostain syystä uupumaan uudesta asetuksesta.341 Kaupunkiliitto
tulkitsi moottoriajoneuvoasetusta niin, ettei yksittäinen kaupunki voi sisällyttää poliisijärjes-
tykseen tyhjäkäyntikieltoa. Kauniaisissa jouduttiin 1972 tyytymään julkiseen kampanjointiin
tyhjäkäynnin vähentämiseksi, sitova kielto ei ollut mahdollinen. Tyhjäkäyntikysymyksen saa-
ma mediajulkisuuskin alkoi olla jo mittavaa.342

Helsingissä vedettiin muiden kuntien epäonnistuneista joutokäyntikiellon yrityksistä se
johtopäätös, että lainsäädännöllisesti ei voinut yleisesti kieltää joutokäyntiä.  Kaupungin aino-
aksi mahdollisuudeksi jäi kaupunginhallituksen antama suositus ja kaupungin omien autojen
esimerkillinen käyttäminen.343 Joutokäyntikysymys nostettiin uudestaan esiin 1974 energiakrii-
sin yhteydessä. Ilmansaastumisen sijasta korostuikin energiansäästön tavoite. Kaupunginkans-
lian lainopillinen osasto ryhtyi selvittämään mahdollisuuksia joutokäynnin kieltämiseen.344

335  HS 25.5.1968; US 25.5.1968.
336  Nienstedt 1997, 109; henkilökohtainen tiedonanto eduskunnan arkistosta.
337  Thl 8.6.1966, 528§, liite 3; HYT 3/1974, 27§; Khs 18.9.1972, 2508§.
338  HYN 1/1981, 2.7§.
339  Hbl 15.11.1970, mielipide, Nimim. M.A.; Hbl 17.11.1970, mielipide, Nimim. T.L.
340  Thl 29.9.1971, 1290§, liitteet 1-9; Thl 7.8.1974, 2390§, liite 5; HYT 1/1974, 9§.
341  HYT 3/1974, 27§.
342  Hbl 29.11.1970.
343  HYT 6/1972, 5§; HYT 3/1974, 27§.
344  HYT 1/1974, 9§.
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Esitykset joutokäynnin kieltämiseksi kariutuivat kerta toisensa jälkeen paikallisen toimeen-
panovallan puuttumiseen. Vuonna 1976 uusittiin kaupungin järjestyssääntöä, mutta silloinkin
todettiin, ettei asiaan voi paikallisella määräyksellä puuttua, vaan kielto voitaisiin toteuttaa
vain kansallisen lainsäädännön turvin.345 Kaupunki ei voinut sitovasti kieltää ilmansaastumista
aiheuttavaa tyhjäkäyntiä, vaikka sen tarpeellisuudesta vallitsi harvinainen yksimielisyys.

Autonmoottorin tyhjäkäynnistä vallitsi hyvin yhtenäinen, kielteinen kanta. Joutokäyn-
tikysymys ei missään vaiheessa varsinaisesti politisoitunut – siitä huolimatta sitä ei saatu ai-
kaiseksi.346 Tyhjäkäynnin kieltävän päätöksen estivät kankeat juridis-hallinnolliset rakenteet,
jotka eivät tunteneet tyhjäkäyntiä ja toisaalta, joita ei kyetty muuttamaan vastaamaan parem-
min uutta autoistunutta yhteiskuntaa. Kuten institutionalisoitumisen kritiikissä on esitetty,
olemassa olevat, vakiintuneet rakenteet, joista säädökset ovat vahvimpia, voivat betonoida
järjestelmän toiminnan niin, ettei uusille tarpeille ja avauksille jää tilaa. Oikeusnormit ja laa-
jan hyväksynnän saavuttanut tavoite kohtasivat jännitteisessä tilanteessa: tavoitteeseen ei ollut
mahdollisuutta päästä ilman lainvoimaista säädöstä, mutta samalla olemassa olevat normit
estivät pääsyn tähän tavoitteeseen.347 Tyhjäkäyntikielto hautautui institutionalisoituneeseen
kankeuteen.

***

Helsingin ilmanlaatu heikkeni tosiasiallisesti 1960-luvun aikana, minkä lisäksi siihen alettiin
kiinnittää paljon aiempaa laajemmin huomiota. Aikaisemmin pihapiirien tasolla aktualisoi-
tunut ongelma laajeni käsittämään koko kaupungin. Suomalaisen ympäristöliikkeen ensim-
mäinen protestiaalto läikähti samaan aikaan ilmanlaadun havaitun huonontumisen kanssa
ja laajempaan yhteiskunnalliseen protestiin sisältyi myös oma ilmansuojelullinen sivujuon-
teensa. Ilmakysymys kärjistyi ja ympäristöliikkeen herättämän julkisuuden myötä suorastaan
kriisiytyi. 1960-luvun lopun protestissa ympäristöongelmat kytkettiin markkinatalouden kri-
tiikkiin. Huomio kiinnitettiin koko länsimaisen elämäntavan sisäänrakennettuun systeemiin,
joka perustui ympäristön riistoon. Ympäristöä saastuttavan lähteen kritiikistä tuli ympäristöä
tuhoavan, taloudelliseen kasvuun perustuvan elämänmuodon kritiikkiä. Autoistumisen myötä
leimahtanut ilmakysymyksen radikalisoituminen nivoutui osaksi kasvuideologian täyttämän
yhteiskunnan kritiikkiä. Teknokraattista ja materiaalisten arvojen kyllästämää yhteiskuntaa
piiskattiin ankarasti ja osansa siitä saivat myös pääkaupungin ilmansaasteet.348

345  HYT 10/1976, 87.5§.
346  Joutokäynti kiellettiin lopulta ajoneuvoasetuksessa vuonna 1982 (233/82), mutta senkin jälkeen siihen jäi
vielä paljon tulkinnanvaraa liittyen ”tarpeettomaan” tyhjäkäyntiin.
347  Saaristo 2000, 79.
348  Vrt. Jokinen & Saaristo 2000, 241.
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Helsingissä kävi ilmeiseksi, että ilmakysymys oli monimutkainen kokonaisuus, joka ei
ratkennut puuttumalla yksittäisten päästölähteiden aiheuttamiin haittoihin. Vaatimukset ilman-
suojelun tehostamiseksi voimistuivat ja ilmakysymyksen käsittelyssä pyrittiin aiempaa vah-
vemmin institutionalisoituneiden käytäntöjen luomiseen. Hallinnolliset työryhmät, ongelman
”objektiivinen” arvioiminen luonnontieteellisen ja mittaamiseen perustuvan tiedon kautta ja
vaatimukset lainsäädännöllisistä muutoksista pyrkivät luomaan ilmakysymyksen hoitamiseksi
pysyviä yhteiskunnallisia rakenteita.

Hajukiusakomitean työn tuloksena tunnustettiin tarve yleiselle ilmansuojelulle. Tapaus-
kohtaisen haittoihin puuttumisen rinnalla tuli ehkäistä haittojen syntyä ennalta ja yhtenäistää
toimintatapoja haittojen ilmettyä.  Kaupunginhallinnossa ryhdyttiin ensimmäistä kertaa soti-
en jälkeen pohtimaan ilmansaasteongelmaa ja mahdollisia ratkaisuja siihen. Ilmakysymyksen
käsittelyä tuli laajentaa terveysviraston lisäksi muiden hallintokuntien suuntaan. Pyrkimykset
ilmansuojelun hallinnolliseen institutionalisoimiseen nojasivat vahvasti ilmakysymyksen tie-
teellistymiseen. Ilmanlaadun asiantuntijaksi 1950-luvun aikana kasvaneessa Työterveyslai-
toksessa tutkittiin Helsingin ilmanlaatua kansainvälisten suuntausten jalanjäljissä ja pyrittiin
samalla aktiivisesti tuomaan ilmakysymystä ja sen tutkimustarpeita julkisuuteen. Tieteen rooli
oli moninainen. Sen äänellä kiinnitettiin yleistä huomiota ajankohtaiseen ongelmaan ja varoi-
tettiin tulevista uhkista, samalla viileällä asiantuntijuudella rauhoiteltiin kansalaisia ja valettiin
uskoa siihen, että tieteen avulla oli mahdollista hallita ilmanlaadun kriisiä. Tutkimuksellisesta
näkökulmasta tuli merkittävä osa ilmakysymystä ja sen institutionalisoitumista Helsingissä.
Sille annettiin laaja määrittelyvalta siitä, mikä oli kohtuullista ilmansaastumista ja hyväksyt-
tävä ilmanlaatu.

 Nopeita ja tyydyttäviä ratkaisuja ilmanlaadun kriisiin ei ollut olemassa – tai poliitti-
nen ja taloudellinen tahto niiden toteuttamiseen puuttui. Ilmansuojelun edistyminen kilpistyi
epäonnistuneisiin yrityksiin saada ongelmakenttä haltuun. Samaan aikaan yleisen ympäristö-
keskustelun suuren julkisuuden kanssa ilmansuojelu ajautui umpikujaan 1960-luvun lopulla.
Kaupungin savut ja käryt ylittivät monien kaupunkilaisten mielestä kohtuuden rajat, eikä no-
peaa helpotusta ollut näköpiirissä.
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5 Ilmansuojelun institutionalisoituminen

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen julkaisuissa kirjoitetaan usein johdantomaisesti
ympäristönsuojelun syntymisestä 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa. Ympäristöhistoriallinen
tutkimus on selvästi osoittanut, että ympäristönsuojelukysymykset, tosin ilman tätä nimen-
omaista termiä, ovat olleet arkipäivää suomalaisissa kaupungeissa jo lähes sata vuotta aiem-
min.1 Mitä erityistä sitten tapahtui 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa?

Ympäristönsuojelun ja ilmansuojelun termit vakiintuivat yleiskieleen. Teema oli het-
ken julkisuuden ja politiikan kuuma puheenaihe vakiintuakseen sen jälkeen pysyväksi osaksi
yhteiskunnallisen elämän kenttää.2 Ympäristöaiheiden julkisuus oli ennennäkemätöntä, sillä
1970-luvun alkuun sijoittuneet ympäristönsuojelun merkkitapaukset lisäsivät ympäristönsuo-
jeluteemojen näkyvyyttä monilla yhteiskunnan osa-alueilla. Yhtenä syynä tähän olivat vuosi
1970 Euroopan ensimmäisenä luonnonsuojeluvuotena ja vuonna 1972 Tukholmassa järjestetty
YK:n ensimmäinen ympäristökonferenssi. Myös poliittiset puolueet olivat tarttuneet ympäris-
töaiheeseen jo 1960-luvun puolivälistä alkaen.3

Monien muidenkin toimijoiden oli otettava ympäristöteema huomioon, tavalla tai toisel-
la. Ympäristöasiat tulivat tuolloin pysyväksi osaksi erilaisten yhteisöjen ja yritysten toimintaa.
Esimerkiksi Helsingin sähkölaitos nosti ympäristöteeman korostetusti esiin vuosikertomukses-
saan ensimmäistä kertaa vuonna 1970 otsikolla ”Energiahuolto ja ympäristö”.4 Valtion teknil-
lisessä tutkimuskeskuksessa aloitti uusi ympäristönsuojelututkimusryhmä5, ympäristöteemat
vakiintuivat osaksi insinöörijärjestöjen ohjelmia6 ja ilmakysymyksistä alustettiin Tuberkuloo-
si- ja keuhkovammaliiton neuvottelupäivillä.7

Ympäristönsuojelu-termi vakiintui kattokäsitteeksi monenlaiselle elinympäristön pi-
laantumista ja saastumista ehkäisevälle tai korjaavalle toiminnalle.8 Ilmansuojeluakin alettiin
pohtia yhtenä ympäristönsuojelun osa-alueena. Ympäristönsuojelu alkoi erottautua omaksi
erilliseksi yhteiskunnalliseksi sektorikseen. Hyvinvointivaltion rakentamisen ”toinen aalto”
sisällytti ympäristönsuojelun osaksi hyvinvointivaltion tehtäviä.9 Ympäristönäkökulma eriy-
tyi, mutta sen sisällä esimerkiksi ilmansuojelunäkökulma kokonaisvaltaistui, ainakin keskus-
telun tasolla.

1  Kruut 1998a; Laakkonen 2001; Harjula 2003; Nygård 2004.
2  Suhonen 1994, 84–85.
3  Nienstedt 1997, 41.
4  Shl vuosikertomus 1971, 277.
5  KM 1973: 6, 147.
6  Aunesluoma 2004, 157.
7  PS 23.10.1973.
8  Haila & Lähde 2003, 11.
9  Savolainen 1998, 117.
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Yksittäisten ongelmatapausten lisäksi pohdinta laajentui koskemaan yleisempiä suunta-
viivoja, ilmansaastumisen ja -suojelun periaatteita ja mekanismeja. Ilmansuojelukeskustelu
myös kansainvälistyi – aiemmin yhteydet ulkomaihin olivat liittyneet pääsääntöisesti tutki-
mukseen ja kansainvälisen ilmansuojelutekniikan kehittymisen seuraamiseen. Tähän vaikut-
tivat mm. tietoisuus ilmansaasteiden globaalista luonteesta, mikä ymmärrettiin viimeistään
1970-luvun alussa happamoittavien rikkipäästöjen kaukokulkeutumisen yhteydessä.10

5.1 Ilmansuojelun kansallinen viitekehys

Helsingin ilmansuojelun kehittyminen 1970-luvun alkupuolella nivoutui entistä tiiviimmin
valtakunnalliseen ympäristönsuojeluhallinnon kehittämisen kitkaiseen prosessiin. Pyrkimyk-
set ilmansuojelun institutionalisoitumiseen 1960-luvun aikana yhdessä kokonaisvaltaisen
ympäristönsuojelun massiivisen julkisuuden kanssa nosti tarpeen luoda formaaleja institutio-
nalisoituneita rakenteita ympäristöasioiden hallinnoimiseksi valtakunnallisella ja paikallisella
tasolla. Ilmansuojelun osalta merkittävimpiä tehtäviä olivat lainsäädännön puutteiden korjaa-
minen sekä ilmansuojelun hallinnollinen järjestäminen. Kuka olisi ilmansuojelusta vastaava
viranomainen, missä tehtäisiin viranomaistyötä tukeva tutkimus? Miten paikallistasolla tapah-
tuva ilmansuojelu muuttuisi uudistusten myötä?

5.1.1 Lainsäädännön kaipuu

Kun ilmanlaatuun liittyvät kiistakysymykset yleistyivät Helsingissä ja viranomaisilta vaadit-
tiin aiempaa selkeämpiä kannanottoja, nousivat ilmansuojelun suurimmiksi ongelmiksi lain-
säädännön puutteet ja ilmansuojelun määrärahojen niukkuus. Erityisen ilmansuojelulain puute
mainittiin suomalaisissa yhteyksissä säännöllisesti jo 1950- ja 1960-lukujen vaihteesta, mutta
vakavana esteenä ilmansuojelun kehittymiselle se näyttäytyi vasta ilmakysymyksen kriisiyty-
misen yhteydessä 1960-luvun jälkipuoliskolla.11 Samalla lainsäädäntöä pidettiin tärkeimpänä
yksittäisenä ilmansuojelun keinona. Luottamus lainsäädännön voimaan oli suuri ja yhdessä
riittävän valvonnan, pätevän yhdyskuntasuunnittelun ja puhdistustekniikan avulla sen uskot-
tiin ratkaisevan ilman saastumisen ongelmat.12

Lainsäädännön puute liittyi olennaisesti ilmansuojelun kehittymiseen kaupungin tasolla.
Olemassa oleva lainsäädäntö sitoi ilmakysymysten käsittelyn terveydenhoitovirastoon, jon-

10  KM 1986:33; Keski-Euroopan ja erityisesti Iso-Britannian teollisuuden rikkipäästöjen kulkeutuminen Pohjois-
maihin ja niiden happamoittava vaikutus vesistöihin ja maaperään havaittiin 1960-luvun jälkipuoliskolla Ruotsis-
sa. Happamoitumisen torjuntaa on pidetty malliesimerkkinä nopeasta kansainvälisestä yhteistyöstä ympäristöhai-
tan taltuttamiseksi. (Lundgren 1998.)
11  Ks. esim. Hbl 2.7.1960.
12  Karimo 1970, 20; SS 21.3.1969.
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ka asenteesta ja toiminnasta ympäristökysymyksiä kohtaan kaikki eivät olleet vakuuttunei-
ta. Ympäristönsuojelun kenttää pidettiin siinä määrin laajana, etteivät terveydenhoitolakiin
nojautuvat virkamiehet terveysvirastossa kykenisi sitä kattamaan. ”Terveydenhoito sisältyy
ympäristönsuojeluun, mutta ympäristönsuojeluun sisältyy paljon muutakin kuin terveyden-
hoito.”13 Ilmansuojelulainsäädäntö oli tarpeellinen väline kiistakysymysten ratkaisuun ja sen
merkityksen tähdennettiin kasvavan tulevaisuudessa.14

Kansainvälisesti ilmansuojelulainsäädäntö oli jo arkipäiväistä. Iso-Britanniassa luotiin
ilmansuojelulainsäädäntö 1956, Yhdysvalloissa 1963, Ruotsissa 1969 ja Saksassa 1971.15

Lainsäädännön puute miellettiin Suomessa lähes nöyryyttävänä vertailussa edistyksellisiin
naapurimaihin. Alan ammattilaisten mielestä lainsäädännön puute oli osoitus Suomen kehitty-
mättömyydestä ilmansuojelussa – laista tuli myös kansallisen kunnian kysymys. Kun Lontoon
ilmansaastumiskonferenssissa 1966 Suomen edustajilta tiedusteltiin lainsäädännön riittävyyttä
Suomessa, jouduttiin häpeillen toteamaan sen puuttuvan täysin. Suomalaiset julistivat Suomen
ilmansuojelun kehitysmaaksi.16 ”Kovinkaan kunniakasta ei ole esiintyä Albanian, Islannin ja
Portugalin rinnalla ainoana maana Euroopassa ilman ilmansuojelulakia.”17 Lain säätämisen
viivästyminen aiheutti myös huolta Suomen uskottavuudesta kansainvälisenä ilmansuojelutoi-
mijana. Suomi oli 1970-luvun mittaan nopeasti verkottunut kansainvälisesti ilmatutkimukses-
sa ja osallistunut yhteishankkeisiin. Suomalaiset halusivat päästä eroon oppipojan roolistaan
ilmatutkimuksen ja ilmansuojelun kentällä ja näyttäytyä tasaveroisina kumppaneina kansain-
välisissä hankkeissa.18

Erityislainsäädännön tarve kulki käsi kädessä ilmansuojelun tieteellistymisen kanssa. Po-
litisoituneiden ilmakysymysten ratkaisuihin kaivattiin objektiivista ja yksiselitteistä auktori-
teettia. Lain kirjain ja tieteellinen tutkimustulos olivat paras mahdollinen yhdistelmä. Numee-
risia mittaustuloksia tuli voida verrata tieteeseen perustuviin raja-arvoihin, jotka muodostaisi-
vat lainsäädännön ytimen. Laki määrittelisi sallitun ja kielletyn rajan, virkamiehen tehtäväksi
jäisi vain todeta asiantila yksiselitteisten tulosten perusteella.

Ilmansuojelun formaali institutionalisointi käynnistettiin 1970-luvun alussa sisäministe-
riössä, jolle ympäristönsuojeluun liittyvät tehtävät kuuluivat.19 Ilmansuojelulakia valmisteltiin
alustavasti kertaalleen Ilmansuojelun ja meluntorjunnan neuvottelukunnassa ja sen jälkeen,

13  HYT 11/1973, 5§.
14  ISMET/ilmansuojelujaos 2/1966, 4§.
15  KM 1973:6, 49–66.
16  Suomenmaa 18.4.1969; Estlander 1977, 30.
17  HS 18.9.1977, Antti Kulmalan lausunto.
18  Suomalaisten ilmansuojeluaktiivien matka Tsekkoslovakiaan, ks. RIY, arkisto, matkakertomus.
19  Sisäministeriöön perustettiin 1971 ympäristönsuojelun neuvottelukunta, joka muuttui 1973 ympäristönsuoje-
luosastoksi. Ympäristöministeriön perustamista edeltävän vuosikymmenen aikana sillä oli merkittävä rooli ym-
päristönsuojelun sektorilainsäädännön sekä julkisen ympäristöhallinnon kehittämisessä. (Rouhiainen 1993, 94)



207

johtajansa Arvo Klemolan mukaan nimetyssä, ns. Klemolan toimikunnassa.20 Lakiluonnoksen
lisäksi Klemolan toimikunnan tuli suunnitella, miten ilmansuojelun ja meluntorjunnan tutki-
mus ja suunnittelu tulisi Suomessa tulevaisuudessa järjestää. Lakiluonnos jäätyi intressiryhmi-
en ristiriitoihin – mietinnöstä jätettiin tukku eriäviä mielipiteitä ja siitä annetut lausunnot olivat
kriittisiä. Lähtökohdat lainsäädännön kehittämiselle olivat huonot.21

Vuonna 1974 aloitettiin lain valmistelu uudestaan sisäministeriön ympäristönsuojelu-
osastolla, mutta puoluepoliittiset ristiriidat pysäyttivät hankkeen edistymisen puoleksi vuosi-
kymmeneksi. Maalaisliitto kampesi ympäristöasioiden hoitoa maa- ja metsätalousministeriön
alaisuuteen, kun taas sosiaalidemokraatit ajoivat erityisen ympäristöministeriön perustamista.
Uuden ministeriön perustamista kakisteltiin ja ilmansuojelulaki jäi puristuksiin poliittiseen
pattitilanteeseen.22

Sitovan lainsäädännön puuttuessa pyrittiin Suomessa erilaisin suosituksin ja tiedotuksin
välittämään kunnille käytännön neuvoja ilmansuojelusta. Ilmansuojelun neuvottelukunta an-
toi julkisuuteen yleissuosituksia ja ohjeita, mutta myös tapauskohtaisia suosituksia. ISMET:
n suositukset perustuivat pitkälti Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden näkemyksiin ja ulko-
maisiin normeihin. Esimerkiksi Helsingin voimalaitosten savukaasujen lentotuhkapitoisuuk-
sista suositeltiin maksimiarvoa, joka oli hieman alhaisempi, kuin Keski-Euroopassa käytössä
olevat normit. Rajaa perusteltiin sillä, että Kallion tiheästi asuttu kaupunginosa sijaitsi osittain
korkeammalla kuin voimalaitokset ja olisi näin erityisen altis lentotuhkan haitoille.23 Suomen
ilmansuojelu oli jo vuosisadan alun savutarkkailijan ajoista lähtien perustunut kansainvälisten
suuntausten seuraamiseen ja samankaltaisten ratkaisujen soveltamiseen kotimaassa. Muualla
käytössä olevat normit olivat suomalaisten ohjenuorana ja viittaaminen ulkomaisiin esimerk-
keihin oli myös riittävä perustelu suosituksille. Neuvottelukunnan lausunnot olivat kuitenkin
vain suosituksia ilman sitovuutta.

Koska ulkomailla lainsäädäntöä kehitettiin paljon 1960-luvun jälkipuoliskolla, todet-
tiin Suomessa olevan viisainta odottaa sieltä tulevia päätöksiä. Pohjoismainen yhteistyö oli
myös lisääntynyt, esim. tutkimusrintamalla Nordforskin myötä, ja savukaasuille ja moottori-
liikenteen pakokaasuille odoteltiin yhteispohjoismaisia suosituksia.24 Myös Lääkintöhallitus
laati suositusohjearvot ilmansaasteiden enimmäispitoisuuksista, joiden avulla voitiin välttää
saasteiden terveydelliset haittavaikutukset ihmisille. Ne perustuivat ennen kaikkea Maailman
terveysjärjestön WHO:n suosituksiin. Ohjearvot annettiin lukuisille eri ilman komponenteille,
laskeumalle, leijumalle, rikkidioksidille ja typpidioksidille, hiilimonoksidille sekä rikkivedyl-

20  KM 1973:6; ISMET5/1970, 3§ ja 4§; ISMET 2/1971, 5§.
21  KM 1973: 6; Estlander 2006.
22  Estlander 2006.
23  ISMET:n 13.5.1969 päivätty lausunto koskien Hanasaareen suunnitellun voimalaitoksen lentotuhkapäästöjä
(VA/ISMET/Kansio F4/Kirjeistö 1970–1971).
24  ISMET/ilmansuojelujaos 7/1967, 2§ ja 3§; ISMET/ilmansuojelujaos 9/1967, 6§.
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le. Laskeumasta ja leijumasta määriteltiin vielä erikseen lyijy, kromi ja vanadiini (laskeumas-
ta) ja arseeni (leijumasta).25

Siinä missä tieteen odotettiin selvittävän ongelman luonteen ja määrittelevän hyväksyttä-
vän riskitason, lainsäädäntöön perustuvan normiohjauksen odotettiin turvaavan näiden rajojen
noudattamisen. Jo 1950-luvulta asti ilmaistu huoli lainsäädännön puutteista voimistui 1960-
luvulla ilmakysymyksen kriisiytymisen myötä. Ilmansuojelun ja meluntorjunnan neuvottelu-
kunnan tehtäväksi annettu ilmansuojelulain luonnostelu viipyi eikä ilmansuojelun rintamalla
tuntunut tapahtuvan mitään konkreettista.

Lautakunnat ja kaupunginhallinto olivat sidottuja lakisääteisiin tehtäviinsä, jolloin juuri
lainsäädännön suomat puitteet korostuivat. Kaupungin yhteistyöelimiä pidettiin myönteisenä
asiana, mutta tehokas ilmansaastumisen ehkäisy ja valvonta edellytti lainsäädäntöä ja nor-
meja.26 Vaatimukset normien määrittelemiseksi ilmansaasteille yleistyivät – pian lähes joka
kirjoituksessa mainittiin Suomesta vielä puuttuvat normit ja lait. Myös saastuttamisesta syy-
tetyt esimerkiksi autoilijat kannattivat päästöjen kontrollointia suositusten ja normien avulla.
Tällöin pelisäännöt olisivat kaikille selvät. Laki määräisi sallitun saastutuksen rajan ja olisi
samalla lupa saastuttaa – normien rajoissa. Jo vuonna 1971 kirjoitettiin, että ilmansuojelulaki
on valmistumassa,27 mutta lopulta sitä saatiin odottaa yli kymmenen vuotta.

5.1.2 Tutkimuskentän kon  ikti ja Työterveyslaitoksen väistyminen

Ilmansuojelulakia odotellessa muuttui ilmansuojelututkimuksen kenttä Suomessa merkittäväs-
ti. Sen jatko ratkaistiin 1970-luvun alkuvuosina käydyssä kilpailussa Työterveyslaitoksen ja
Ilmatieteen laitoksen välillä. Molemmissa organisaatioissa oli tutkittu ilmansaastumista, mutta
erilaisista lähtökohdista. Sen seurauksena näkemykset tutkimuksen tulevaisuudesta törmäsivät
samassa vaiheessa, kun ympäristönsuojelun kokonaisorganisaatiota ryhdyttiin Suomessa toden
teolla luomaan. Työterveyslaitoksella oli lähdetty sisäilmatutkimuksista ja teollisuustyöhön
liittyvistä hygieenisistä ongelmista ja päädytty ensimmäisenä Suomessa ulkoilman saastumis-
ta käsitteleviin tutkimuksiin. Ilmatieteen laitoksella painopiste oli ollut ilmakehätutkimukses-
sa, ilmanlaadun ja taustapitoisuuksien perustutkimuksessa sekä ilmakehän radioaktiivisuuden
tutkimuksessa, ennen kuin tutkimusintressi laajeni urbaanin ilmansaastumisen tutkimukseen.
Ilmatieteen laitoksella panostettiin vahvasti mallinnukseen perustuneeseen tutkimukseen.28

Valtakunnallinen ilmansuojelupolitiikka tulisi nojautumaan vahvasti asiantuntijaorgani-
saation tuottamaan tieteelliseen tietoon ja sekä Työterveyslaitos että Ilmatieteen laitos mielivät
tämän asiantuntijuuden edustajaksi. Työterveyslaitoksen johto tuki pyrkimyksiä vakiinnuttaa

25  Lääkintähallituksen yleiskirje nro 1550, 22.2.1973.
26  HS 26.9.1967.
27  PS 23.10.1971, ”Joukkoliikenteestä keuhkojen pelastus”.
28  Raunemaa 2000; Karppinen 2006.
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Arvo Laamasen rooli suomalaisen ilmansuojelun kärjessä. Jo ilmansuojelun ja meluntorjun-
nan neuvottelukunnan puitteissa Työterveyslaitos pyrki vaikuttamaan siihen, että ilmatutki-
mukseen kanavoitaisiin aiempaa enemmän varoja. Etenkin kalliiden laitehankintojen katsot-
tiin olevan edellytyksenä tehokkaalle tutkimukselle ja sitä kautta ilmansuojelun edistymiselle
Suomessa.29

Työterveyslaitokselta lähestyttiin lukuisia kertoja ministeriöitä kirjeillä, joissa ehdotettiin
epäsuorasti Työterveyslaitoksen ja sen teknillis-hygieenisen osaston johtajan Arvo Laamasen
aseman vahvistamista. Maaliskuussa 1971 ehdotettiin Laamasen nimittämistä Ilmansuojelun
ja meluntorjunnan neuvottelukunnan pääsihteeriksi ja samalla ISMET-toimiston päälliköksi.30

Pyyntö uudistettiin vuonna 1972, jolloin asia jätettiin neuvottelukunnassa pöydälle.31 Arvo
Laamanen ehdotti neuvottelukunnan vuoden 1972 toimintasuunnitelmassa erityisen ”ilman-
suojelu- ja meluntorjuntalaitoksen” perustamista. Tätä vastustettiin mm. sillä perusteella, ettei
ilmansuojelun osalta pitänyt ryhtyä mihinkään erillisiin ratkaisuihin niin kauan, kun ympäris-
tönsuojelun hallinnoimisen uudistus kokonaisuudessaan oli kesken.32

Ilmatieteen laitos ja Työterveyslaitos kilpailivat valtuutuksesta Suomen viralliseksi edus-
tajaksi kansainväliseen ilmansuojeluyhteistyöhön, joka oli laajentumassa 1970-luvulla. Ku-
lissien takana käytiin kovaa lobbausta kahden tutkimuslaitoksen puolesta. Molemmat olivat
yhteydessä ulkoministeriöön, jotta heidät nimitettäisiin edustajiksi taloudellisen yhteistyön ja
kehityksen järjestön, OECD:n, ilmansuojelukokouksiin ja Suomen koordinoivaksi laitokseksi.
Työterveyslaitos vetosi siihen, että Arvo Laamanen oli tähänkin asti osallistunut kokouksiin ja
että OECD:n ilmansuojelu vaatisi senkaltaista tutkimusta, jota Työterveyslaitoksella oli teh-
ty.33 Ilmatieteen laitos puolestaan vetosi siihen, että muissakin Pohjoismaissa edustajana oli
Ilmatieteen laitosta vastaava laitos ja että OECD:n projektiin odotettiin valtiollisen laitok-
sen osallistumista. Laitoksella oli myös projektin vaatima henkilökunta, laitteisto ja verkosto
valmiina.34

Työterveyslaitoksen asema suomalaisen ilmansuojelun asiantuntemuksen keskiössä hor-
jui vuosien 1971 ja 1972 aikana. Sekä sen tekemää tutkimusta että Työterveyslaitoksen johdon,
uuden pääjohtajan, Martti Karvosen ja Arvo Laamasen, toimintaa ja menettelytapoja kritisoi-
tiin voimakkaasti eri yhteyksissä, erityisesti Ilmansuojelun ja meluntorjunnan neuvottelukun-

29  ISMET/ilmansuojelujaos 2/1967, 1§ ja 5§; PS 24.2.1969; PS 20.31969; SS 5.2.1971.
30  Karvosen ja Laamasen 5.3.1971 päivätty kirje valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnalle, VA/ISMET/Kansio
F2/ Kotimaan kirjeenvaihto 1971.
31  ISMET/työvaliokunta 1/1972, 5§.
32  ISMET/ilmansuojelujaos 3/1971, 5§, Antti Kulmalan eriävä mielipide toimintasuunnitelmaan.
33  Karvosen ja Laamasen kirjeet ulkoministeriöön 18.2.1971, 7.6.1971 ja 22.8.1972, VA/ISMET/Kansiot F2 ja
F3/Kotimaan kirjeenvaihto 1971 ja 1972.
34  Yliopiston meteorologian laitoksen esimiehen, prof. Vuorelan 4.5.1971 päivätty kirje UM:lle, VA/ISMET/
Kansio F2/Kotimaan kirjeenvaihto 1971.
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nan puitteissa.35 Kritiikki kohdistui puheenjohtaja Karvosen ja sihteeri Laamasen asemaan ja
valtuuksiin tehdä päätöksiä ja antaa julkisia lausuntoja neuvottelukunnan nimissä.

Toimikunnan jäsenen, Ilmatieteen laitoksen Antti Kulmalan mukaan, he ”ovat toistu-
vasti halunneet pitää lähes kaiken lainvalmistelutyön ulkopuolelle jäävän neuvottelukunnan
toiminnan käsissään”.36 Heitä kritisoitiin poikkeamisesta normaaleista kokouskäytännöistä
esimerkiksi esityslistojen toimittamisen suhteen tai tavassa palkata neuvottelukunnalle uusi
toimistosihteeri ohi neuvottelukunnan ja vain ilmoittamalla valinnasta jälkikäteen. Moitteiden
mukaan ISMET antoi Arvo Laamasen kirjoittamia lausuntoja, joissa ei niistä annettuja kom-
mentteja otettu huomioon tai lausuntoehdotuksia ei hyväksytetty neuvottelukunnalla. Työ-
terveyslaitosta syytettiin laitoksen omien intressien ajamisesta ja työn oikeuttamista neuvot-
telukunnan kautta – syytösten mukaan toimikunta muodosti ”kumileimasimen” ja ”fasadin”
Työterveyslaitoksen pyrkimyksille. 37

Vakavin ristiriita Laamasen ja Karvosen toimintatavoista neuvottelukunnassa syntyi vie-
lä samana vuonna, kun sisäministeriöön 1971 perustettu parlamentaarinen Ympäristönsuoje-
lun neuvottelukunta ehdotti ilmansuojelun kansallista koordinointia koskevien neuvottelujen
käynnistämistä yhdessä ISMET:n, Ilmatieteen laitoksen ja työterveyssäätiön kanssa. Laama-
nen ja Karvonen ilmoittivat edustavansa neuvottelukuntaa näissä neuvotteluissa, vaikka asia
tuli ISMET:n käsiteltäväksi vasta kolme viikkoa myöhemmin. Karvonen kielsi etukäteen lähe-
tetyn vastauksen, mutta Antti Kulmalan saaman kirjekopion myötä tuli selväksi, että Karvonen
ja Laamanen yrittivät muodollisesti hyväksyttää neuvottelukunnalla päätöstä omasta osallis-
tumisestaan, jonka he olivat tehneet jo aiemmin.38 Osapuolien välinen luottamuspula vaikeutti
yhteistyötä vastaisuudessa.

Kon  iktin seurauksena neuvottelukunnassa keskusteltiin toimintatapojen selkiyttämi-
sestä ja päädyttiin työvaliokunnan perustamiseen. Sen tehtäviin kuului juoksevien asioiden
hoito ja lausuntojen valmistelu. Työterveyslaitoksen rooli aiheutti myös keskustelua. Työter-
veyslaitoksen tutkimukset olivat tarpeellisia, mutta niiden osalta tuli jatkossa toimia selkeiden
tilausten pohjalta.39 Ilmansuojelun ja meluntorjunnan neuvottelukunnan työtä kuvailtiin tehot-
tomaksi, koska neuvottelukunnan jäsenet eivät osallistuneet ja valmistautuneet työhön riittä-
västi. Myös neuvottelukunnan tiedotusta moitittiin puutteelliseksi.40 Lähteissä on useita viit-

35  Leo Noro siirtyi Lääkintöhallitukseen ja Martti Karvonen johti Työterveyslaitosta 1970–1974.
36  ISMET 6/1971, 3§, liite 1.
37  Antti Kulmalan kirjallinen kannanotto ISMET:n kokoukseen 27.5.1971; Antti Kulmalan kirje sisäministeriön
kansliapäällikölle 8.11.1971, VA/ISMET/F2/Kotimaan kirjeenvaihto 1971; ISMET 3/1971, 1§; ISMET 6/1971,
3§, liite 1.
38  ISMET 6/1971, 3§, liite 1 + numeroimaton lisäliite.
39  ISMET/ilmansuojelujaos 2/1972, 4§.
40  Antti Kulmalan kirjallinen kannanotto ISMET:n kokoukseen 27.5.1971; Antti Kulmalan kirje sisäminister-
iön kansliapäällikölle 8.11.1971; Nordforskin ympäristötutkimuksen edustaja Elisabeth Helander televisiossa
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teitä myös siitä, että Työterveyslaitokselta ei ollut helppo saada esimerkiksi mittaustuloksia tai
ilmansuojelukirjallisuutta käyttöönsä. Tutkimuksien ”tulokset on kätketty saavuttamattomiin
Työterveyslaitoksell[e]”.41 Tämä viittaisi pyrkimyksiin varmistaa asiantuntijuuden säilyminen
laitoksella vaikeuttamalla kilpailevien tutkijoiden työskentelyä vastaavien aiheiden parissa.

Toimintatapojen lisäksi kritiikki ulottui 1970-luvun alkuvuosina myös itse tutkimuksiin.
Riippuvuus projektikohtaisesta rahoituksesta ohjasi Työterveyslaitoksen työtä. Ilmansuojelu-
tutkimuksen järjestelyn yhteydessä Työterveyslaitoksen selvityksiä moitittiin tapauskohtai-
siksi ja hetkelliseen käytännön tarpeeseen suuntautuneiksi, jolloin niillä ei olisi yhtä suurta
arvoa yleisen ilmansuojelun suunnittelun ja päätöksenteon kannalta kuin pidempiä aikasarjoja
tuottavat tutkimukset.42 Kritiikki kohdistui myös tutkimusraporttien hitaaseen valmistumiseen.
Arvostelijoiden mukaan tulokset olivat jo ilmestyessään vanhentuneita. Tulosten julkaisemi-
nen yli vuosi mittausten jälkeen oli käytännön ilmansuojelun kannalta liian myöhään. Suuresta
tyytymättömyydestä ja tulehtuneista väleistä kertoo myös se, että konsensushenkeen tottuneis-
sa piireissä epäluottamusta ja Työterveyslaitoksen kritiikkiä tuotiin esiin julkisesti lehdistön
kautta. 43

Kritiikki oli sikäli epäoikeudenmukaista, että vallitsevien rahoituskäytäntöjen vuoksi
Työterveyslaitoksen ilmansuojelulaboratoriolla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin tehdä tutki-
muksia projekti kerrallaan. Pysyvien rahoituskanavien puute esti pitkän tähtäimen tutkimukset.
Toisaalta kritiikki oli sikäli oikeutettua, että varsinkin vuosien 1970–1972 aikana Työterveys-
laitoksella oli aiempaa enemmän varoja käytettävissään sekä neuvottelukunnan lisääntyneiden
määrärahojen että esimerkiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (SITRA) sille myöntämän
rahoituksen ansiosta. Kasvanut yhteiskunnallinen panostus Työterveyslaitoksen ilmansuo-
jelututkimukseen ei ollut johtanut päättäjien kannalta käyttökelpoisen tiedon tuottamiseen.
Työterveyslaitos teki tutkimuksia tilaustöinä, jolloin tutkimusten rahoitus jakaantui tilaajan,
yleensä kaupungin tai kunnan, Työterveyslaitoksen oman rahoitusosuuden sekä ulkopuolisilta
tutkimusrahoittajilta anotun osuuden kesken. Niinpä Työterveyslaitos pyrki jatkuvasti aktiivi-
sesti ehdottamaan uusia tutkimushankkeita ja lähestyi esimerkiksi Helsingin kaupunkia uusilla
ehdotuksilla. Laitoksen johto pyrki myös monissa yhteyksissä varmistamaan sen osallisuuden
uusissa projekteissa.

Kansallisen ilmatutkimuksen siirtyminen Työterveyslaitokselta Ilmatieteen laitokselle
varmistui vuoden 1972 ja 1973 aikana. Ilmatieteen laitoksen ylijohtaja Lauri Vuorela sekä
osastopäällikkö Antti Kulmala lähettivät Klemolan toimikunnalle alkuvuodesta 1972 kirjel-

1.12.1971, Matti Karvosen 21.1.1971 päivätyn kirjeen mukaan. VA/ISMET/F2/Kotimaan kirjeenvaihto 1971;
Jokinen 1973, 7.
41 Jokinen 1973, 32; ks. myös IL kirjeet sisäministeriölle 1.2.1972 ja 2.3.1972, ISMET/työvaliokunnan
pöytäkirjat.
42  KM 1973:6, 135.
43  Thl 31.5.1972, 1627§, liite 3 ja 1628§, liite 1; US 17.11.1973.
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mät, joissa tuotiin hyvin selvästi esiin, että ilmansuojelun organisaatiossa tutkimus tulisi kes-
kittää Ilmatieteen laitokselle ja ympäristöhygienian laboratoriotyö kansanterveyslaboratorion
yhteyteen. Heidän mielestään Ilmatieteen laitosta ei voi ”ympäristönsuojelullisista ja kan-
santaloudellisista” syistä jättää taustamittauksien tekijäksi vaan ilmansuojelun tulisi perustua
laajasti sen asiantuntemukseen. Heidän mukaansa ilmatutkimus vaaransi Työterveyslaitoksen
muiden tutkimuskenttien rahoituksen ja kehittymisen eikä toisaalta ympäristöhygienian labo-
ratoriotoiminta ollut käynnistynyt siellä riittävän ripeästi.44

Loppuvuodesta 1972 käyty kiista ISMET:n tutkimusvarojen kohdentamisesta oli osal-
taan jouduttamassa Työterveyslaitoksen ja Arvo Laamasen väistymistä ilmatutkimuksesta.
Neuvottelukunnalle oli varattu 49 300 markkaa paikallistutkimusten ja muiden selvitysten
tekemiseen. Samasta rahoituksesta kilpailivat sekä Työterveyslaitoksen hanke ”Suunnitteluta-
voitteinen valtakunnallinen ulkoilman epäpuhtauskartoitus” että IL:n ”Suomalaisen kaupun-
kimallin kehittämissuunnitelma”.  Vastakkain oli kaksi näkemystä ilmansuojelututkimuksen
tulevasta suunnasta. Asiaa käsiteltiin ensin neuvottelukunnan työvaliokunnassa ja sitten itse
neuvottelukunnan kahdessa kokouksessa.

Tutkimusrahat päätettiin myöntää Ilmatieteen laitoksen projektille. Päätöstä perusteltiin
sillä, että sen kautta saataisiin nopeammin tuloksia käytännön ilmansuojelutyötä varten ja toi-
saalta tutkimus voitaisiin hoitaa kokonaisuudessaan käytettävissä olevalla summalla. Työter-
veyslaitoksen ehdottama projekti olisi vaatinut myös seuraavan vuoden tutkimusmäärärahojen
sitomista tähän samaan hankkeeseen, mitä ei pidetty tarkoituksenmukaisena.45 Lohdutuspal-
kintona hyväksyttiin ponsi, jonka mukaan Työterveyslaitoksen tutkimushanke oli siksi tärkeä,
että työvaliokunnan tulisi selvittää pian mahdollisuudet sen rahoittamiseksi. Tehdyn päätöksen
jälkeen Arvo Laamanen ilmoitti, että sekä hän, että melujaoston sihteeri, Työterveyslaitoksen
P. U. Lehtinen eivät jatkaisi enää neuvottelukunnan tutkimussihteereinä tulevana vuonna ja
ettei sen myötä neuvottelukunnan toimistoa enää voitaisi pitää Työterveyslaitoksella.46

Klemolan toimikunta esitti mietinnössään ilmansuojelututkimuksen keskittämistä Il-
matieteen laitokselle.47 Työterveyslaitoksen entisen johtajan Leo Noron mukaan päätös oli
puoluepoliittinen ja hän, avoimesti maalaisliittolaisuutensa tunnustaneena, ei ollut ”poliitti-
sesti sopiva mies” sisäministeriölle, kun taas Ilmatieteen laitoksen Antti Kulmala (sd.) oli.48

Samassa yhteydessä siirrettiin muitakin Työterveyslaitoksen tutkimuskentän ”rönsyjä”49

muille organisaatioille osana talousvaikeuksien selvittämistä ja suuntausta kohti laitoksen
valtiollistamista. Arvo Laamanen siirtyi Kuopion korkeakouluun, sittemmin yliopistoon,

44  Il kirjeet Sisäministeriölle 1.2.1972 ja 2.3.1972, ISMET/työvaliokunnan pöytäkirjat.
45  ISMET/työvaliokunta 7.11.1972; ISMET 9/1972, 3§; ISMET 9b/1972, 3§.
46  ISMET 9b/1972, 6§.
47  KM 1973: 6.
48  Noro 1979, 134.
49  Väänänen 1995, 155.
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ympäristöhygienian professoriksi, missä hän toimi eläköitymiseensä asti.50

Erimielisyyksiä voidaan kuvata ilmansuojelun institutionalisoitumisen eräänlaisena ki-
puiluna. Kun uusi, toistaiseksi hallinnoimaton alue pyritään saamaan jonkin hallinnollisen
järjestelmän alaiseksi, voi suurten linjausten osalta syntyä intressiristiriitoja. Taustalla ovat
oletettavasti vaikuttaneet puhtaasti erilaiset mielipiteet siitä, kuinka ilmansuojelua voitaisiin
Suomessa tehokkaasti hoitaa. Lisäksi panoksena ovat olleet ilmatutkimuksen tulevaisuuden
suuntaukset ja sen myötä esimerkiksi tutkimusrahoituksen jyvittäminen. Suomalaisille ilma-
tutkimuksen pioneereille kyse oli palkkatyön lisäksi elämäntyöstä, jolloin arvovaltakysymyk-
set ja arvostuksen kokemukset voivat saada merkittävän roolin. Tutkimusvastuun siirtyminen
Ilmatieteen laitokselle merkitsi uudenlaisten lähtökohtien aiempaa vahvempaa roolia ilma-
tutkimuksessa. Esimerkiksi ilman epäpuhtauksien leviämisen tietokoneavusteinen mallinnus
kohosi nopeasti tärkeäksi osaksi ilmatutkimusta.51

Kahden kilpailevan tutkimuslaitoksen kiista ilmatutkimuksen johtoasemasta johti tuleh-
tuneisiin henkilösuhteisiin ja mahdollisen yhteistyön kariutumiseen. Marginaalissa ollut il-
matutkimus menetti ylhäältä sanellun siirtopäätöksen vuoksi potentiaalia ja asiantuntemusta.
Osa Työterveyslaitoksen ilmansuojelulaboratorion työntekijöistä siirtyi Ilmatieteen laitokselle
jatkamaan työtä, mutta osa siirtyi muihin tehtäviin. Työterveyslaitoksen tutkimusperinteessä
oli havaittu puutteita ja ilmatutkimus oli erillinen osaamisalue, jonka sijoittuminen nimen-
omaan Työterveyslaitoksen yhteyteen ei ollut itsestään selvää. Siirron myötä terveysnäkökul-
ma, jossa Työterveyslaitos olisi ollut luonteva yhteistyökumppani, heikkeni suomalaisessa
ilmatutkimuksessa.

5.2 Ilmansuojelun haltuunotto Helsingissä

Ympäristönsuojelun kehittyminen omaksi erilliseksi sektorikseen hallinnon kaikille tasoille ta-
pahtui ryminällä 1970-luvun alkupuolella. Aikaisemmin eri hallinnon osa-alueille jakautuneita
tehtäviä koottiin ympäristönsuojelun sateenvarjon alle. Sisäministeriön alaisuudessa aloitti ym-
päristönsuojeluosasto (1.3.1973) samalla, kun aikaisempi ympäristönsuojelun neuvottelukunta
ja sen seuraaja, ympäristönsuojeluneuvosto jatkoivat periaatteellisen keskustelun kansallisina
foorumeina. Lääninhallituksiin perustettiin 1973 uusia ympäristönsuojelun tarkastajan virkoja
ja pääkaupunkiseudun yhteistyötä tiivistävä Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunta (YTT)52

perusti oman ympäristönsuojelun neuvottelukuntansa, joka ryhtyi laatimaan seudun yhteistä

50  Arvo Laamanen menehtyi tämän tutkimuksen kestäessä, vuonna 2006. Hän oli viimeisinä vuosinaan vakavasti
sairas eikä pystynyt osallistumaan ilmansuojeluhistorian muistelemiseen. Kuopion yliopistolehti (2006) julkaisi
Arvo Laamasen muistokirjoituksen, elektroninen lähde.
51  Karppinen 2006, 76–77.
52  Yhteistyöelimen nimi muutettiin vuonna 1974 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnaksi (YTV).
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ympäristönsuojeluohjelmaa.53  Kunnallisella tasolla vastuu ympäristönsuojelusta kuului kun-
nanhallitukselle, ellei sitä nimenomaisella päätöksellä delegoitu jollekin muulle elimelle.

Helsingin ilmansuojelun osalta 1970-luku merkitsi uutta alkua. Kansallista tietä seuraten
Helsingissä irtauduttiin tutkimusyhteistyöstä Työterveyslaitoksen ilmansuojelulaboratorion
kanssa ja ryhdyttiin aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön Ilmatieteen laitoksen kanssa. Hallin-
nollisesti ilmansuojelua ryhdyttiin hoitamaan kaupungin omien työntekijöiden voimin ja sen
omista lähtökohdista käsin. Työterveyslaitoksen roolia ilma-asiantuntemuksen konsulttina
kritisoitiin pitkälti samoista asioista kuin Ilmansuojelun ja meluntorjunnan neuvottelukun-
nassakin. Kaupungin ilmansuojelun kannalta erityinen puute oli tutkimustulosten viipyminen,
minkä katsottiin heikentäneen ilmansuojelunäkökulman huomioonottamista esimerkiksi kau-
punkisuunnittelussa.54 Ilmansuojelun konsultointi ei ollut riittävästi mukautunut Helsingin tar-
peisiin, minkä lisäksi sen arveltiin tulevan kalliimmaksi kuin ilmansuojelutyön kehittäminen
sisäisesti omissa virastoissa.55

Työterveyslaitoksen ja Arvo Laamasen konsultointiin nojautunut ilmansuojelu vaihtui
Helsingin oman ilmansuojeluorganisaation rakentamiseen. Kehitys oli vastaus osaltaan ilman-
suojelulainsäädännön ja ympäristönsuojelun valtakunnallisen kokonaisorganisaatiouudistus-
ten viipymiseen sekä kasvaneeseen julkiseen paineeseen esittää konkreettisia tuloksia ympä-
ristönsuojelun kentällä. 1960-luvun aikana kriisiytynyt ilmanlaatu ja ilmansuojelun tahmea
alku Helsingissä otettiin uudestaan työn alle, nyt eri lähtökohdista.

5.2.1 Ympäristönsuojelun toimikunta

Helsingin Ilma- ja melutoimikunnan (ILME) työn epäonnistuminen johti julkisen keskuste-
lun lisäksi kaupunginhallinnon sisäiseen keskusteluun ympäristönsuojelun asiantuntemuksen
puutteista Helsingissä. Ympäristönsuojelun organisaatiota piti kehittää Helsingissä.56 Alku-
vuodesta 1971 perustettiin kaupunginkansliaan pysyvä ympäristönsuojelutoimikunta (HYT)57,
jolle palkattiin päätoiminen sihteeri. Ympäristönsuojelun suunnittelijaksi valittiin diplomi-in-
sinööri Ora Patoharju, joka oli ennen kaupungin palvelukseen siirtymistään työskennellyt vii-
sitoista vuotta konsulttina Ekonossa ja saanut kokemuksensa ympäristöasioista siellä.58

53  HYT 7/1973, 2§.
54  HYT/Ita 5/1972, 4§.
55  Thl 31.5.1972, 1627§, liite 3; Thl 31.5.1972, 1628§, liite 1; Lahdes 1974, ”Ilmansuojelu Helsingissä”, Pääkau-
punkiseudun yhteistyö 4/1974; US 17.11.1973.
56  Helsingin kaupungin virastot ja laitokset 1970, 15; HYT toimintakertomus 1971–1972 (HKA/ K407/Kok
30.12.1971 jälkeen.
57  Helsingin ympäristönsuojelutoimikunnan (HYT) nimi muutettiin 1977 Helsingin ympäristönsuojelun neuvot-
telukunnaksi (HYN)
58  Ora Patoharju haastattelu
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Ympäristönsuojelutoimikunnan tehtävänä oli ohjata ja koordinoida ympäristönsuojelun
edistämistä Helsingissä ja tehdä esityksiä ja suosituksia kaupunginhallitukselle sekä antaa lau-
suntoja.59  Ympäristönsuojelun toimikunnan rooli oli kahtalaisesti kiinnostava. Se perustettiin
suoraan kaupunginkanslian alaisuuteen, mikä merkitsi sitä, että se raportoi toiminnastaan suo-
raan kaupunginjohtajalle. Myös sen fyysinen sijainti kaupungin johdon kanssa samassa raken-
nuksessa merkitsi hyvän ja suoran keskusteluyhteyden olemassaoloa suoraan kaupungin ylim-
pään johtoon.60 Toimikunnan merkitystä vähensi se, että se oli vain neuvoa-antava elin. Sen
valtuudet rajoittuivat ainoastaan suositusten ja ehdotusten antamiseen kaupunginhallitukselle,
eikä niihin sisältynyt mitään sitovuutta. Toimikunnalta pyydettiin taajaan lausuntoja lukui-
siin käsiteltäviin kysymyksiin. HYT:n rooliksi muodostui kaupunginjohdon muistuttaminen
ympäristönsuojelun merkityksestä. Toisaalta se muodosti yhden byrokratian saarekkeen lisää
kaupungin hallintoon.

Helsingin ympäristönsuojeluhallinnon muotoutuminen eli koko 1970-luvun ajan ja eten-
kin ympäristönsuojelutoimikuntaan kohdistettu kritiikki piti aihetta pinnalla. Kritiikki koh-
distui toimikunnan kokoonpanoperusteisiin sekä sen tehottomuuteen ympäristöasioiden hoi-
dossa. Suurimpana ongelmana nähtiin virkamiesvetoisuus ja luottamusmiesten olemattomat
vaikutusmahdollisuudet. Valtuustossa esitettiin yhteensä kolme kertaa toimikunnan korvaa-
mista päätösvaltaisella, luottamusmiehistä koostuvalla (ympäristö)lautakunnalla. Toimikunnan
mandaattia ei muutettu, koska ympäristöhallinnon organisaatioiden muodostaminen oli valta-
kunnallisestikin kesken ja komiteatyöskentelyn alla. Toimikunta puolusti – ei tosin yksimie-
lisesti – omaa toimintaansa ja nojasi periaatepäätökseen, jonka mukaan uusia toimintaelimiä
ei pitäisi perustaa niin kauan, kun organisatorinen uudelleenjärjestely oli kesken.61 Kritiikki
toimikunnan tehottomuudesta liittyi keskusteluun ympäristönsuojelun kannalta järkevimmäs-
tä toimintamuodosta. Taustalla oli paljon laajempi kysymys ympäristönsuojelun virkamies-
työstä, sillä luottamusmiespohjainen lautakunta tarvitsisi tuekseen virkamiehistön ja yleisesti
myös viraston. Mikä virasto olisi se, jolle ympäristöasiat kokonaisuudessaan oli laajennettava?
Sama keskustelu koski myös laboratoriotoimintoja ja niiden uudelleenjärjestelyjä.62

Eri hallintokuntien vastuut olivat ennestään monimutkaisia ja ympäristönsuojelutoimi-
kunta lisäsi yhden portaan lisää päätöksentekoprosesseihin. Toimikunnan roolista osana pää-
töksentekoa esiintyi epäselvyyksiä hallintokuntien välillä eikä ollut yksiselitteistä, mistä asi-
oista tuli pyytää uuden toimikunnan lausunnot. Myös toimikunnan sisällä oli epäselvyyttä sen
varsinaisista tehtävistä ja aktiivisuuden tasosta – tuliko toimikunnan pyrkiä vaikuttamaan vai
ainoastaan seuraamaan tapahtuvaa kehitystä. Ympäristönsuojelutoimikunnan rooli osana kau-

59  HYT 1/1971, 1§; HYT 11/1972, 4§.
60  Ora Patoharju haastattelu.
61  Kvsto 17.10.1973; Kvsto 23.5.1979; Kvsto 27.2.1980, asia nro 23; ks. HYT 11/1973, 5§; HYT 9/1975, 73.1§
62  HYN 4/1980, 31§; HYT 11/1972, 4§.
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punginhallintoa oli epäselvä, etenkin sen työnjako terveysviraston kanssa.63 Esimerkiksi lin-
ja-autojen pysäköintialuetta koskevat asiat kuuluivat kiinteistölautakunnan alaisuuteen, mutta
terveysviranomaiset vaativat tyhjäkäynnistä aiheutuvien pakokaasuhaittojen poistamista. Kun
terveysviranomaisten vaatimusta ei ollut riittävän tehokkaasti noudatettu, kirjelmöi ympäris-
tönsuojelutoimikunta asiasta kaupunginhallitukselle ja esitti, että kaupunginhallitus huolehtisi
siitä, että terveyslautakunnan vaatimat toimenpiteet asianmukaisesti toteutetaan.64  Kaupun-
kisuunnittelulautakunta puolestaan pyysi Keskuspuiston osayleiskaavaehdotukseen lausunnot
yhteensä 29 eri hallintoelimeltä, toimikunnalta ja yhdistykseltä, mutta ei terveydenhoitolauta-
kunnalta. Se oli katsonut, että ympäristönsuojelutoimikunnan ja sairaalalautakunnan lausunnot
kattaisivat terveydenhuollolliset näkemykset riittävän hyvin.65 Lausuntojensa painoarvon li-
säksi terveysviranomaiset olivat huolissaan ympäristönsuojelun kilpailusta samoista niukoista
taloudellisista resursseista. Terveyslautakunta moitti neuvoa-antavan ympäristönsuojelutoimi-
kunnan vahvistamisen vähentävän sen mahdollisuuksia hoitaa lakisääteisiä tehtäviään. Niinpä
esimerkiksi lisätyövoima tulisi palkata terveydenhoitovirastoon eikä HYT:n alaisuuteen.66

Ympäristönsuojelutoimikunnan työskentely 1970-luvun ensimmäisellä puoliskolla ja sen
roolista käyty sisäinen keskustelu kuvastaa hyvin niitä vaikeuksia, joita ilmansuojelun laaja-
alainen hoitaminen Helsingissä merkitsi. Ilmansuojelu oli pitkään ollut reaktiivista toimintaa
havaittuihin haittoihin, nyt institutionalisoitunut ilmansuojelu tavoitteli irtautumista ”palokun-
nan” roolistaan kohti ennaltaehkäisevää, suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista ilmansuoje-
lua.67 Tavoite oli kunnianhimoinen, eikä sen toteutus käytännössä ollut helppoa. Ilmansuojelu
oli osa terveydenhoitoa, kaavoitusta ja puistopolitiikkaa, sen tutkimuksellinen haltuunotto hal-
linnon tarpeita varten oli vaikeaa ja ongelman mittaaminen oli hankalaa, työvoimaintensiivistä
ja liian kallista. Ilmansuojelu taisteli resursseista kaupungin muiden menokohteiden kanssa ja
ilmansuojelun tavoitteet olivat usein ristiriidassa muiden tavoitteiden kanssa. Ilmansuojelulla
tavoiteltiin samanaikaisesti ajankohtaisten ja akuuttien kysymysten ratkaisua sekä pidemmän
aikavälin suunnittelua ja ennaltaehkäisevää ilmansuojelua. Ilmansuojelun kaltainen monimut-
kainen kokonaisuus ei ollut helposti liitettävissä toimivasti kaupungin hallintorakenteeseen.

Ympäristönsuojelutoimikuntaan perustettiin erityinen ilmatarkkailun työjaos (ITA-jaos),
joka ryhtyi käsittelemään Helsingin ilmansaastumista ja – suojelun järjestämistä.68 Työryhmän
puheenjohtajaksi valittiin valtuutettu Ulla Gyllenberg (r.), joka oli myös terveydenhoitolau-
takunnan jäsen ja osoittanut aktiivisuutta mm. rikkauunien sulkemisessa ruotsalaisen naisjär-
jestön kautta. Jaoksen jäseniksi tulivat tutut miehet, rakennushygieenikko Aulis Jormalainen,

63  Ks. esim. HYT 4/1971, 2§; HYT 6/1971, 3§; HYT 1/1972, 4§; HYT 1/1976, 5§.
64  Thl/Vaj 7.8.1974, 2390§, liite 2.
65  Thl/Vaj 11.6.1975, 2247§, liite 1
66  Thl/Vaj 23.4.1975, 2181§, liite 6.
67  HYT 4/1975, 32§.
68  HYT 4/1971, 5§.
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sähkölaitoksen Lauri Oksanen, puhtaanpitopäällikkö Heikki Saarento, kaupunkisuunnitteluvi-
raston Juha Saramies sekä toimikunnan sihteeri Ora Patoharju.

5.2.2 Ilmatarkkailujärjestelmä

Energiantuotanto on herkullinen esimerkki niistä jännitteistä, joita kunnalle sälytettyjen teh-
tävien ristiriitaiset tavoitteet aiheuttivat. Helsingin sähkölaitos oli kunnallinen liikelaitos,
jonka tehtävänä oli varmistaa pääkaupungin energiahuolto, tuottaa taloudellista voittoa sekä
1970-luvulta alkaen enenevässä määrin vastata ympäristönsuojelun haasteisiin. Menestykse-
käs liiketoiminta perustui ilmansuojelun kannalta ristiriitaisiin lähtökohtiin. Kasvava ener-
giankulutus lisäsi energiantuotannon tarvetta ja sen myötä päästöjä, toisaalta energiantuotan-
non tehokkuus oli ilmansuojelullisesti tavoiteltavaa; kun sama energiamäärä oli tuotettavissa
vähemmällä polttoaineella, vähenivät päästöt suhteellisesti. Tämä konkretisoitui Helsingissä
kaukolämmityksen myötä parantuneena ilmanlaatuna. Tuotantokustannusten minimoiminen
esimerkiksi savukaasujen puhdistuksesta säästämällä ja edullisempia, mutta saastuttavampia
polttoaineita valitsemalla tarkoitti ilmansuojelun tappiota taloudellisissa laskelmissa. Haluk-
kuus vapaaehtoisiin, ylimääräisiin taloudellisiin uhrauksiin ilmansuojelun puolesta näyttäisi
olleen Helsingissä heikko.

Helsingin sähkölaitoksen suhtautuminen
energiansäästöön kertoo hyvin tästä ambiva-
lentista tilanteesta. Vuonna 1969 se kampanjoi
sähkökulutuksen kasvattamiseksi ja pula-ajan
perintönä kulkeneen sähkönsäästön lopetta-
miseksi. Vain muutamaa vuotta myöhemmin,
energiakriisin aikaan, sähkölaitos suhtautui
”kansantaloudellisista syistä myönteisesti
[valtion energiansäästö-] kampanjaan ja opasti
omia asiakkaitaan säästämään sähköä, vaikka
kulutuksen pieneneminen heikensikin laitok-
sen taloudellista tulosta”.69

1970-luvun aikana työstetyssä Helsingin
ilmansuojeluohjelmassa tuodaan esiin ener-
giansäästön ja ns. ”turhan kulutuksen” karsi-
misen positiivinen vaikutus ilmansuojeluun.
Pienin järjestelyin olisi mahdollista säästää

69  Shl vuosikertomus 1974.

Helsingin sähkönsäästökampanja ener-
giakriisin aikaan 1970-luvulla. (Kolbe
2002, 34.)
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jopa puolet kaupungin virastojen ja laitosten lämmityskustannuksista. Helsingin energialaitok-
sen ehdotuksesta ilmansuojeluohjelman tavoitteista kuitenkin poistettiin kampanjointi energi-
an säästämisen puolesta.70

Helsingissä ryhdyttiin systemaattiseen ilmantarkkailuun sähkölaitoksen laajennus-hank-
keiden siivittämänä. Sisäministeriö myönsi poikkeusluvan uuden suurvoimalaitoksen rakenta-
miseksi Helsingin Sörnäistenniemelle, vanhan Hanasaaren voimalaitoksen viereen loppuvuo-
desta 1971. Hanasaari B:ksi nimitetty voimalaitos hyväksyttiin sillä ehdolla, että vanhemman,
Hanasaaren A-voimalan, ympäristönsuojelullinen taso nostetaan rakennettavan uuden voima-
laitoksen tasolle viimeistään vuoteen 1975 mennessä. Sähkölaitoksen tuli esittää vuoden 1973
loppuun mennessä, miten se aikoo vähentää vanhan voimalan päästöjä. Ehtona rakennuslu-
valle oli myös jatkuvan ja ajantasaisen ilmansaasteiden tarkkailujärjestelmän luominen Hel-
sinkiin. Tarkkailujärjestelmän suunnittelu annettiin ympäristönsuojelutoimikunnan tehtäväksi
vuoteen 1975 loppuun mennessä.71

Hanasaaren A-voimalaitoksen ilmansuojelullisesta tasosta kiisteltiin siitä lähtien, kun
sisäministeriö uuden voimalaitoksen ehtona määräsi A-voimalaitokseen parannuksia. Sisä-
ministeriö myönsi kaksi vuotta jatkoaikaa parannuksille. Teollisuuslaitosten lautakunta pyrki
taloudellisiin näkökohtiin vedoten minimoimaan ilmansuojeluinvestoinnit. Se esitti omana
kantanaan, että hyväksyttävä taso saavutettaisiin pääasiassa tarkkailemalla ilmanlaatua ja pi-
tämällä olemassa olevat pölynerotuslaitteet hyvässä ja huolletussa kunnossa.72 ISMET:n  ja
HYT:n ehdotukset parannuksista väistettiin vetoamalla voimalaitosalueen tilanpuutteeseen,
ilmanlaatutietojen puutteellisuuteen, kohtuuttomiin kustannuksiin seisokkeineen ja tekniikan
kehittymättömyyteen rikinpoiston suhteen. Hanasaari-A:ta tarvittiin vielä kaupungin energi-
ankulutuksen tyydyttämiseksi, mutta koska se oli jo toimintansa ehtoopuolella, ei sen 1950-
lukulaiseen tekniikkaan ja ilmansuojelutasoon kannattaisi enää investoida.73

Käytettävien polttoaineiden osalta lautakunta ehdotti vähärikkisen polttoöljyn käyttöä
silloin, kun uuden valvontajärjestelmän kautta saatiin tieto Helsingin ilman rikkidioksidipi-
toisuuksien noususta yli suositeltujen ohje-arvojen. Ruskeasuon huippulämpövoimalan osalta
samaan sitouduttiin jo vuonna 1972.74 Vähärikkisen polttoöljyn riittävän saatavuuden edel-
lytyksenä oli uuden polttoainevaraston rakentaminen. Mustikkamaalle suunnitellun varaston
rakentaminen riippui kuitenkin valtion osallistumisesta sen rahoitukseen. Kun valtio vetäy-
tyi hankkeesta vuonna 1976 kiristyneen taloustilanteen takia, jäi varmuusvaraston rakenta-

70  HYN 11/1979, 103§; Helsingin ympäristönsuojelun päämäärät 1979, 13–14.
71  Ote ptk:sta, maistraatin rakennuslupa-asiat 4.1.1972, Shl A/Hana/Mappi: Laboratorion ympäristönsuojeluasio-
ita 1972–1975; Khs 7.12.1971, 3333§.
72  Thl/Vaj 12.6.1974, 2292§, liite 1; HYT 2/1977, 13§.
73  Khs 28.6.1971, 2004§; Shl vastine 1.7.1971, kirje nro 742, ISMET:n lausuntoluonnos, VA/ISMET/Kansio
F4/kirjeistö 1970–1971; Thl/Vaj 12.6.1974, 2292§, liite 1.
74  Khs 10.4.1972, 1115§.
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minen hamaan tulevaisuuteen. Lopulta vuosikymmenen loppupuolella alkaneen toisen öljy-
kriisin myötä öljynkulutus väheni niin paljon, ettei valtio enää nähnyt tarvetta öljyvarastoon
investoimiselle.75

Ympäristönsuojelutoimikunta ehdotti uusien sähkösuotimien hankkimista A-voimalai-
toksen ensimmäiseen kattilaan ja kattilatehon rajoittamista siihen saakka, kunnes suodatin oli
asennettu paikoilleen.76 Suodattimien hankintaa kuitenkin vastustettiin kustannusten vuoksi ja
lopulta päädyttiinkin teollisuuslaitosten lautakunnan alkuperäiseen esitykseen ainoastaan sillä
HYT:n lisäyksellä, että kaupungin ilmanlaadun mittaukset ja valvonta laajennettaisiin koske-
maan mahdollisimman pian myös leijuvaa pölyä.

Sähkölaitosta ei vaadittu kustantamaan vanhaan voimalaitokseen pölypäästöjä vähentäviä
suodattimia, toisaalta sisäministeriössäkin oltiin neuvottomia sen suhteen, mitä A-voimalalta
pitäisi oikein vaatia.77 Vanhan laitoksen puhdistuslaitteiden uusimista ei nähty kannattavana,

75  Kvsto 10.12.1975, asia nro 7; HYN 2/1977, 13§; Kvsto 3.9.1980, asia nro 3. Lopulta kaupunki päätti rakentaa
Mustikkamaan syvävaraston 1980-luvun puolella ilman valtion osallistumista (Kvsto 3.9.1980, asia nro 3).
76  HYN 5/1977, 40§.
77  HYN 5/1977, 31§; Khs 7.11.1977, 3171§.

Hanasaaren A-voimalaitos kuvattuna
Sörnäisistä päin 1966. (Kuva: Eino
Heinonen, HKM.)
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toisaalta uuden, tehokkaasti puhdistavan B-voimalan käytön kielto A-voimalan keskeneräi-
siin toimenpiteisiin vedoten oli ilmansuojelullisesti huono vaihtoehto. Vaatimukset Hana-A:n
päästöjen vähentämisestä hiipuivat, eikä lopulta Hanasaaren voimalaitoksen rakennusluvassa
vaadittuja ilmansuojelutoimenpiteitä toteutettu.78 Voimalaitosrakentamisen ansiosta kaupunki
käynnisti kuitenkin ilmanlaadun seurannan yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa.

Helsingin kaupungin tiivistyvää yhteistyötä Ilmatieteen laitoksen kanssa vauhditti Ris-
to Lahdeksen nimittäminen ilmansuojelusta vastaavaksi terveysinsinööriksi 1.4.1974 alkaen.
Lahdeksen ura oli edennyt Työterveyslaitoksen ja Laamasen laboratorion kautta Ekonon asi-
antuntijaksi. Voimalaitoksen rakennusluvan vaatimasta Helsingin ilman tarkkailujärjestelmäs-

tä käytiin epävirallisia neuvotteluja
ja jo toukokuun lopussa 1974 hän
esitteli toimintasuunnitelman ilman
epäpuhtauksien valvontajärjestelmän
luomisesta Helsinkiin yhteistyössä Il-
matieteen laitoksen kanssa. Tarkoitus
oli mallintaa saastepitoisuuksia Ilma-
tieteen laitoksella kehitellyllä sovelle-
tulla kaupunkimallia.79

Ensimmäinen tutkimusvaunu
saatiin käyttöön marraskuussa 1974,
kolmen muun mittausaseman hankin-
taa ja käyttöönottoa valmisteltiin.80

HILMAksi81 nimitetty Helsingin ilma-
tutkimus perustui jatkuviin mittauk-
siin, joista tiedot välittyivät puhelin-
linjoja pitkin Kalliossa sijainneeseen
keskusyksikköön. Mittauksia ohjattiin
ja tuloksia käsiteltiin tietokoneilla.
Automaatio oli tullut ilmatutkimuk-
seen, mikä korosti ilmanlaadun val-
vonnan ammattimaisuutta. Uusien
laitteiden ansiosta mittauksia Helsin-
gin ilmasta saatettiin tehdä vuosittain

78  SS 22.7.1982. Hana-A-voimalaitos jauhoi helsinkiläisille energiaa vuoteen 2000 asti.
79  Thl 29.5.1974, 2288§, esityslistan asia nro 18; Hokkanen, Oksanen & Rantakrans 1977.
80  Thl 29.1.1975, 2058§, liite 1.
81  Projektin nimi johtuu sen käynnistymisestä Hilman nimipäivänä 21.11., mutta nimitys oli muutenkin osuva
Helsingin ilman tutkimushankkeelle.

Kaupungin terveysinsinööri Risto Lahdes automaat-
tisen mittauslaitteiston parissa. (Kuva: Pertti Fors-
sin yksityiskokoelma.)
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noin 200 000.82 Kaupunki perusti terveysvirastoon oman ilmansuojelulaboratorionsa, johon
keskitettiin aiemmin Työterveyslaitoksella teetetyt työt. Ilmatutkimusta laajennettiin myös
uusilla avauksilla, kun samana vuonna aloitettiin bioindikaattoritutkimus ilmansaastumisen
vaikutuksista perhosiin.

Helsingin kaupungin ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyön käynnistymisestä Helsingin il-
manlaadun mittaamisessa kirjoitettiin lehdistössä hyvin myönteiseen sävyyn. HILMAn vaihei-
ta esiteltiin lukuisissa artikkeleissa. Ilmanlaadun tutkimuksessa tuntui alkaneen uusi aikakau-
si, ja HILMAn myötä suoritettiin pääkaupungissa lehtikirjoitusten mukaan ”ensimmäi[nen]
ilmantutkimus”.83 Työterveyslaitosta ja sen aikaisempaa työtä ei sen koommin julkisuudessa
mainittu. Uuden mittausjärjestelmän tuloksia voitiin suoraan verrata Lääkintöhallituksen 1973
antamiin yleisohjeisiin, jolloin saatujen numeroiden valossa voitiin suoraan todeta kulloinen-
kin ilmanlaatu. Lääkintöhallituksen ohjearvojen alittuminen oli myönteinen uutinen. Pääkau-
pungin ilma olikin tulosten mukaan puhtaampaa kuin oli odotettu.84 Vajaa vuosikymmen ai-
kaisemmin otsikoita hallinnut katastro  uutisointi Helsingin ilmanlaadusta muuttui nyt myön-
teiseen suuntaan ja ilmansuojelun näkymät kirkastuivat.

5.2.3 Parantuva ilmanlaatu – hitaasti etenevä ilmansuojelu

Käytännön ilmansuojelutyö Helsingissä oli sen muuttuneesta virallisesta asemasta huolimatta
hyvin samankaltaista kuin ennenkin. Vastuu yksittäisistä saasteongelmista oli terveydenhoi-
toviranomaisilla, jotka korostivat lakisääteistä velvollisuuttaan ilmansuojelun saralla. Uusien
elimien pelättiin jopa heikentävän terveydenhoitoviraston mahdollisuuksia hoitaa tehtäviään,
kun resursseja jaettiin useampaan kohteeseen.

Kaupungin ilmanlaadun on sanottu olleen huonoimmillaan 1960-luvun lopulla. Keskus-
tan jäkäläautio oli vuoden 1959 selvityksestä vielä huomattavasti laajentunut kattamaan koko
kantakaupungin Meilahteen ja Kumpulaan saakka, mutta jäkälistö alkoi arvioiden mukaan
elpyä vuoden 1975 tienoilla.85 Kasvava liikenne oli kumonnut kaukolämmityksen positiivisen
päästökehityksen ja roskanpolttouunit saastuttivat vielä paikallisesti monia pihapiirejä. Toi-
saalta vuodesta 1962 säästettyjä ilma  ltterinäytteitä on myöhemmin tutkittu ja kuvio 7 osoittaa
ilmanlaadun kohentuneen Kaisaniemessä vähitellen jo noin 1960-luvun puolivälistä alkaen.
Ilmanlaatu vaihteli ajallisesti huomattavasti, joten tarkkaa käännettä parempaan ei voitane
määritellä.

Joka tapauksessa Helsingin ilmanlaatu parani vähitellen 1970-luvun aikana, kun useampi
merkittävä päästölähde poistui kaupungista. Jätteiden pienpolton hidas mutta vakaa vähenemi-

82  HS 11.8.1976; KU 14.1.1977.
83  SS 11.8.1976.
84  Hbl 11.8.1976.
85  Pääkaupunkiseudun… 1981, 42–43; Hosiaisluoma 2001a, 39–40.
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nen Helsingissä oli tietoisen ja tarkoituksellisen ilmansuojelupolitiikan tulosta. Muiden ilman-
laadun paranemiseen vaikuttaneiden muutosten taustalla ei ollut menestyksekäs ja tietoinen
ilmansuojelu, vaan joko ulkoa määrätty velvoite tai talouden ja ilmansuojelun positiivinen
kytkös. Ilmansuojelua harvoin priorisoitiin Helsingin päätöksenteossa, mutta ilmanlaadun pa-
raneminen oli myönteinen sivujuonne kehityksessä, jonka lähtökohdat saneltiin taloudellisuu-
den ja tehokkuuden nimissä. Panostus ilmanlaadun seurantaan ja vähäpäästöisempien polttoai-
neiden valinta olivat valtion velvoitteet voimalaitosrakentamisen hyväksymiselle.

Merkittävin Helsingin ilmanlaadun kohenemiseen vaikuttanut muutos oli kaukolämmi-
tysalueen laajeneminen. Paikallisten savuhaittojen lisäksi kaukolämmitys  pienensi ilman rik-
kipitoisuutta merkittävästi, sillä valtaosa rikkidioksidipäästöistä syntyi energiantuotannossa.
Vaikka rikkidioksidin kokonaispäästöt kasvoivatkin energiankulutuksen lisääntyessä, alenivat
kaupunki-ilman pitoisuudet, koska päästöt keskittyivät voimalaitoksiin ja pitkät piiput laimen-
sivat päästöjä. Kun 1960-luvulla Helsingissä vielä ylitettiin suositusarvot sallitusta korkeim-
masta rikkidioksidipitoisuudesta, ei yhtä korkeita pitoisuuksia esiintynyt enää 1970-luvulla.86

Kaukolämmityksen suotuisa vaikutus kaupunki-ilman rikkipitoisuuteen oli helsinkiläinen me-
nestystarina, jossa rakenteellisesti suuri muutos lämmitysteknologiassa oli sekä taloudellisesti
kannattava että ilmanlaadun kannalta suotuisa. Kaukolämmityslaitosten talokohtaisia keskus-
lämmitysjärjestelmiä parempi polttoaineen hyötysuhde sekä keskitetyn lämmöntuotannon pa-
remmat mahdollisuudet kontrolloida epäpuhtauksia vähensivät ilmaan päätyvien saasteiden
määrää. Lisäksi päästöt hajautuivat tehokkaammin ja laajemmalle alueelle verrattuna matalien
piippujen päästöihin.

Kaukolämmityksellä oli 1960-luvulta alkaen myös merkittävä rooli kaupunkilaisten
savuhaittoja koskevien asenteiden muuttumisessa. Kun kaukolämmityksen piiriin liitetyllä
alueella poistuivat kaikki talojen katoilla tupruttavat savupiiput, kiinnittyi asukkaiden huo-
mio herkemmin alueen muihin saastuttajiin. Kaukolämmityksen myötä muiden paikallisten
saastelähteiden hyväksyttävyys aleni Helsingissä. Roskanpolttouunit ja esimerkiksi yleiset

86  Hokkanen, Oksanen & Rantakrans 1977.

KUVIO 7. Kaisaniemessä otettujen
ilma  lttereiden suhteellinen tum-
muus keskiarvoina vuosina 1962–
2000. (Ilmatieteen laitos, Mattsson
2001, 189 mukaan.)
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saunat jäivät naapureiden ”silmätikuiksi”, kun lämmityksen savuhaitat olivat historiaa. Rolf
Mattssonin mukaan ”60-luvulla helsinkiläiset hengittivät ilmaa, jota ei nykyisin [1980] voitai-
si hyväksyä”.87

Ilman rikkidioksidin monet haittavaikutukset ihmisten terveydelle, kasvillisuuteen ja ma-
teriaaleihin oli tiedostettu, mutta vasta rikkipäästöjen yhdistäminen havaintoihin happamoitu-
misesta nosti rikkidioksidin ilmansuojelukeskustelun kärkeen Suomessa. Vaikka pitoisuuksien
laimentamista pitkien savupiippujen avulla käytettiin yleisimpänä keinona vähentää korkeiden
rikkidioksidipitoisuuksien aiheuttamia haittoja, olivat viranomaiset jo varhain todenneet lu-
kuisia kertoja, ettei korkea savupiippu ole todellinen ratkaisu rikkiongelmaan. Hyväksyessään
Hanasaaren B-voimalaitoksen rakentamisen keväällä 1971 valtuusto velvoitti sähkölaitosta
kiireellisesti tutkimaan, miten savukaasujen rikkipäästöjä voitaisiin Hanasaaren molemmis-
sa voimalaitoksissa tehokkaasti vähentää.88 Pihapiirin paikallisten pistelähteiden ja liikenteen
hajapäästöjen sijaan ilmansuojelukeskustelu keskittyi energiantuotannon ympäristövaikutuk-
siin. Vuosikymmenen loppupuolella käynnistyi myös aiempaa vilkkaampi keskustelu maakaa-
susta rikittömänä polttoainevaihtoehtona.89 Rikkipäästöjen nouseminen 1970-luvulla ilman-
suojelun tärkeimmäksi asiaksi pohjusti Helsingissä myöhemmin tehtyjä päätöksiä rikinpuh-
distuksesta Salmisaaren voimalaitoksessa sekä maakaasun käyttöä polttoaineena Vuosaaren
voimalaitoksessa.

Yksi merkittävä saastelähde Sörnäisissä hävisi, kun kaupunkikaasun valmistuksessa siir-
ryttiin vuoden 1973 lopulla hiilestä vähäpäästöiseen nestekaasuun, butaaniin. Kaukolämmi-
tyksen myötä kaasulaitoksen aiemman päätuotteen, keskuslämmityskoksin, kysyntä oli vä-
hentynyt jatkuvasti. Ulkomaillakin muut polttoaineet olivat syrjäyttäneet hiilen kaasunvalmis-
tuksen polttoaineena. Butaanista valmistetun kaupunkikaasun tuotantoprosessissa ei syntynyt
nokea eikä entisenkaltaisia pahoja hajuja. Hiilen käsittelyn loppuminen merkitsi ympäristöön
leviävän hiilipölyn merkittävää vähentymistä Sörnäisissä.90

Noin puoli vuotta myöhemmin tilanne helpottui entisestään, kun Helsingin ensimmäinen
voimalaitos Suvilahdessa, suljettiin kesällä 1974. Se palveli Helsingin energiantuotannossa 65
vuotta. Energiankulutuksen jatkuvan kasvun vakaa tendenssi järkkyi talven 1973–1974 öljy-
kriisin seurauksena. Kun öljyn maailmanmarkkinahinta nousi rajusti, määräsi valtioneuvosto
nopeasti energiansäästötoimenpiteitä. Sähkönkulutus notkahtikin Helsingissä kriisin seurauk-
sena noustakseen jälleen muutaman vuoden kuluttua uusiin huippulukemiin.

Liikenne säilyi Helsingin mittavimpana ongelmana 1970-luvulla ja kritiikki yksityisau-
toilua kohtaan säilyi julkisen debatin aiheena. Entiseen tapaan autoilun ongelmat olivat moni-

87  US 27.5.1980.
88  Kvsto 26.5.1971, 352§.
89  HYN 8/1977, 67§.
90  Ks. esim. Vainio 1982, Kunnallistekniikka 6/1982.
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naiset ja ilmansaasteiden lisäksi kiinnitettiin huomiota meluun, viheralueiden kärsimiseen ja
kävelykatujen puutteeseen.91 Aleksanterinkatu muutettiin puolivuotisen kokeilun ajaksi käve-
lykaduksi 1970-luvun alkupuolella, mutta muutos ei jäänyt pysyväksi. Enemmistö ry:n pon-
nekkaasta aktiivisuudesta huolimatta kävely-Aleksi haudattiin. Joukkoliikenteen siirtämistä
raiteille katutilan vapauttamiseksi kasvavalle autoliikenteelle puitiin pitkin 1960-lukua ja met-
ron rakentamispäätös tehtiin Kokoomuksen vastustuksesta huolimatta vuonna 1969. Metron
rakentaminen kesti kuitenkin koko 1970-luvun, eikä siitä ollut akuuttia helpotusta kantakau-
pungin ruuhkiin.

Valtiojohtokin puuttui lopulta pääkaupungin liikennekaaokseen. Vuonna 1971 liikenne-
ministeriö totesi Helsingin liikenteen vaativan yksityisautoilun rajoittamista ja joukkoliiken-
teen kehittämistä.92 Vuonna 1971 siirtyivät kaupungin liikennelaitos ja yksityiset liikenteen-
harjoittajat yhteistarif  in, mikä yksinkertaisti joukkoliikenteen hinnoittelua ja lisäsi joukko-
liikenteen houkuttelevuutta. Raideliikenteen kokonaisvaltaisen suunnittelun käynnistyminen
ja kaupunkien ja liikennöitsijöiden välinen yhteistyö olivat edellytyksenä kilpailukykyiselle
joukkoliikenteelle pääkaupunkiseudulla. Timo Herrasen mukaan juuri yhteistarif   pelasti
Helsingin joukkoliikenteen siitä kriisistä, johon se 1960-luvun aikana ajautui.93 Helsingin lii-
kennelaitos alkoi myös aiempaa tehokkaammin mitata pakokaasupäästöjä ja huoltaa kalustoa
niiden vähentämiseksi.94

Valtioneuvoston 1972 asettaman parlamentaarisen liikennekomitean ja sen joukkoliiken-
nejaoston tehtäviin sisällytettiin liikenteen ympäristöhaittojen vähentämisen pohtiminen. Pää-
kaupunkiseudulla tehtiinkin useita liikennekokeiluja joukkoliikenteen edellytysten ja houkut-
televuuden parantamiseksi. Joukkoliikennekaistat, etuajo-oikeusjärjestelyt liikennevaloissa ja
pysäkeiltä lähdettäessä sekä läntisen kantakaupungin joukkoliikennekadun (Salomonkatu95)
järjestäminen jäivät pysyviksi. Yksityisautoilun kasvu Helsingin niemellä pysähtyikin 1970-
luvun ajaksi.96  Joukkoliikenteen kehittämisen osuutta liikenteen kasvun taittumisessa on kui-
tenkin vaikea arvioida, sillä energiakriisin nostamat polttoaineiden hinnat ja kriisiä seurannut
taloudellinen taantuma lienevät osaltaan vaikuttaneet yksityisautoiluun.

Lisääntyvästä tieteellisestä tiedosta ja kasvaneesta yhteiskunnallisesta huomiosta huoli-
matta ilmansuojelun periaatteet eivät läpäisseet kaupungin päätöksentekoa kattavasti. Risti-
riitaisten näkemysten ja intressien vallitessa tehtiin myös päätöksiä, joissa ilmansuojelulliset
argumentit jäivät paitsioon. Tietyn päätöksen vaikutuksia ilmanlaatuun tai olemassa olevan
ilmanlaadun tason terveysvaikutuksia ei voinut suoraan johtaa tutkimuksista ja selvityksistä

91  Ampuja 2007, 45.
92  Herranen 1988, 253–256.
93  Herranen 1997b, 495.
94  Liikennelaitoksen vuosikertomus 1971, 232.
95  Kampin keskuksen valmistuttua Salomonkatu muutettiin kävelykaduksi.
96  Herranen 1988, 253–256.
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– tieteellisen objektiivisuuden ja institutionalisoituvan ilmansuojelun tavoitteista huolimatta
henkilökohtaiset arviot ja arvostukset olivat merkittävä tekijä päätösten taustalla. Seuraavassa
esitellään kaksi tapausta 1970-luvun Helsingistä, joissa ilmakysymys jäi muiden näkökulmien
varjoon.

Johdinautot

Helsingissä vuodesta 1949 liikennöineitä johdinautoja arvostettiin niiden saasteettomuuden ja
meluttomuuden ansiosta. Dieselbusseihin verrattuna trolleybussit olivat siistejä, savuttomia
ja äänettömiä. Liikennelaitos kuitenkin suunnitteli johdinautoliikenteen lakkauttamista 1970-
luvun puoliväliin mennessä. Vanhojen huonokuntoisten autojen tilalle ei hankittu uutta kalus-
toa. Vaikka tehdyissä vertailuissa todettiin dieselbussien ja johdinautojen käyttökustannukset
yhtä suuriksi, perusteli liikennelaitos trolleybusseista luopumista kalliina rinnakkaisjärjestel-
mänä, joka vaati erillistä henkilökuntaa, halleja ja huoltojärjestelmää. Lisäksi johdinautoja
sanottiin epäkäytännöllisiksi ahtailla kaduilla, sillä ne olivat sidottuja linjoihinsa. Kun joh-
dinautoliikenteen puolustajat valtuustossa korostivat sen saasteettomuutta ja meluttomuutta,
kuittasi liikennelautakunta esitykset toteamalla, että johdinautot vaikuttivat vain vähän ilman
kokonaissaastumiseen. Dieselbussien saastehaittojen puolustettiin vähenevän teknisen kehi-
tyksen ansiosta.97 Perustelut johdinautoja vastaan eivät olleet mitenkään yksiselitteisiä tai edes
vakuuttavia. Liikennelaitoksen päällikön lausunnon perusteella kyseessä olivatkin lähinnä
liikennelaitoksen johtoportaan henkilökohtaiset mieltymykset, jotka verhottiin erilaisiin näen-
näisesti rationaalisiin perusteluihin.98

Liberaalit tekivät vuonna 1970 johdinautoja kannattavia valtuustoaloitteita, joihin yhtyi
eri puolueiden valtuutettuja. Liikennelaitosta kritisoitiin erityisesti takertumisesta ainoastaan
taloudellisiin näkökohtiin. Aloitteentekijät korostivat, että päätöksenteossa tulisi ottaa huomi-
oon myös johdinautojen mahdollisuudet ehkäistä ilmansaastumista sekä melua ja siten vai-
kuttaa kaupunkilaisten terveydentilaan.99 Myös terveyslautakunta puolusti johdinautoja osana
ilmansuojelua ja meluntorjuntaa. Se kannatti uusien linjojen perustamista.100  Kaupunginval-
tuustossa hyväksyttiin ponnet johdinautoliikenteen jatkamiseksi ja vastoin kaupunginhallituk-
sen, liikennelaitoksen ja liikennelaitosten lautakunnan esityksiä, valtuusto äänesti määrärahan
ottamiseksi talousarvioon uusien johdinautojen hankkimiseksi ja uusien linjojen aloittamisek-
si. Tavoitteena oli koko kantakaupungin dieselkaluston korvaaminen johdinautoilla.101

97 Kvsto 7.1.1970, 41§; Kvsto 27.5.1970, 405§; Kvsto 28.10.1970, 799§; HS 20.6.1967; Herranen 1988,
279–280.
98  Ampuja 2007, 75.
99  He-Le 3.3.1967 ”Terveys vai raha?”.
100  Thl 11.3.1970, 299§, liite 2.
101  Kvsto 7.1.1970, 41§; Kvsto 27.5.1970, 405§; Kvsto 28.10.1970, 799§.
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Koska kalustohankintoihin osoitettuja määrärahoja ei kuitenkaan ollut korvamerkitty
johdinautoille, luovuttiin niistä muutamien uusien johdinautojen kokeilujen jälkeen vuonna
1974. Energiakriisin ja ulkomaisen esimerkin innoittamana käsiteltiin Helsingissä johdinau-
toja uudestaan 1970-luvun jälkipuoliskolla. Uutta johdinautomallia koeajettiin vielä vuoteen
1985 asti, minkä jälkeen johdinautoliikenteestä luovuttiin lopullisesti.102 Outi Ampuja on ar-
vellut, että päätös luopua johdinautoista oli tehty jo ennen julkista debattia niiden jatkosta,
eikä näennäisistä myönnytyksistä ja kokeiluista huolimatta liikennelaitoksella ollut aikomus-
takaan pitää johdinautoja Helsingin kaduilla.103 Valtuustossa näyttäytyneestä poliittisesta tah-
dosta huolimatta Helsingissä tehtiin ilmansuojelun kannalta kielteinen ratkaisu luopumalla
johdinautoista.

Meri-Haka104

Sörnäisten teollisuuslaitosten eteläpuolella sijaitsi rantamaa-alue, jonka Asuntokeskuskunta
Haka anoi kaavoitettavaksi asuntorakentamiselle, mikä toteutuikin vuoden 1970 yleiskaavoi-
tuksen yhteydessä. Tämä ns. Meri-Haka sijaitsi hyvin lähellä Sörnäisten teollisuuslaitoksia,
etenkin suuria voimalaitoksia. Myös liikenne Sörnäisten rantatiellä, Meri-Hakan välittömässä
läheisyydessä, oli vilkasta. Työterveyslaitos oli selvittänyt alueen ilmanlaatua ja todennut sen
epätyydyttäväksi. Hanasaaren voimalaitosten rikkidioksidin ja typen oksidien päästöjen ilmoi-
tettiin nousevan huomattavasti seuraavan vuosikymmenen aikana, minkä lisäksi autoliikenteen
ennustettiin kaksinkertaistuvan Sörnäisten rantatiellä vuoteen 1980 mennessä.105 Rakennus-
yhtiö Hakan johtoa se ei estänyt tulkitsemasta tuloksia täysin päinvastaisella tavalla. Työter-
veyslaitoksen tutkimus olikin osoittanut, että alue ei ollut nykytilassaan epäterveellinen, sillä
Helsingin keskustassa monien alueiden ilmanlaatu oli vielä huonompi kuin Meri-Haassa.106

Näkemykset alueen soveltuvuudesta asuinkäyttöön vaihtelivat myös viranomaisten välil-
lä. Kaupunginlääkäri totesi alueen ilmanlaadun puutteet, mutta ei pitänyt niitä esteenä asunto-
rakentamiselle, mikäli asuntojen tuloilma vain puhdistettaisiin riittävän hyvin.107 Ilma- ja me-
lutoimikunnan olemassaoloa käytettiin oikeutuksena ilmanlaatua koskevalle myönnytykselle
Meri-Hakan suhteen. Toimikunta tulisi tekemään ehdotuksia ilmansuojelun tehostamiseksi ja
ilmanlaadun parantamiseksi Helsingissä.108 Todellista näyttöä toimikunnan työn tuloksista ei
ollut, eikä kaupunginlääkärikään liene rehellisesti uskonut sen keksivän mitään nopeaa vii-
sastenkiveä kaupungin ilmaongelman ratkaisemiseksi. Se kelpasi kuitenkin perusteluksi kaa-

102  Herranen 1988, 279–280; Herranen 1997b, 482.
103  Ampuja 2007, 74–75.
104  Nykyään Meri-Hakan alue tunnetaan Merihaan kaupunginosana.
105  ISMET lausunto 25.7.1971, VA/ISMET/Kansio F4/kirjeistö 1970–1971.
106  IS 4.2.1971 ”Meri-Hakan ilma ei ole epäterveellistä”.
107  Thl 21.10.1970, 1307§, liite 3.
108  Thl 21.10.1970, 1307§, liite 5.
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vamuutokselle, jonka terveydellisistä vaikutuksista tuleville Meri-Hakan asukkaille oli hyvin
ristiriitaisia näkemyksiä.

Kaavan valmistelun yhteydessä terveydenhoitoviranomaisia ei ollut kuultu, minkä ra-
kennushygieenikko Aulis Jormalainen epäili johtuvan siitä, että terveysolojen kannalta tyy-
dyttävän ratkaisun saaminen olisi ollut vaikeinta koko hankkeessa. Suunnitelma haluttiin
viedä riittävän pitkälle ennen terveysviranomaisten puuttumista, jolloin se ei enää kaatuisi
vaan jäisi korkeintaan yksittäiseksi soraääneksi.109 Rakennuttajan taloudelliset intressit olivat
huomattavat ja asuntoja myytiin lehti-ilmoituksilla jo ennen hankkeen muodollista hyväksy-
mistä.110 Terveydenhoitolautakunta piti Meri-Hakaa esimerkkinä epäonnistuneesta kaavoituk-
sesta. Uusi asuinalue sijaitsisi keskellä likaavaa teollisuutta ja kasvavaa liikennettä eikä sitä
olisi suojelemassa riittävä viheralueiden vyöhyke, joka estäisi melun ja ilmansaasteiden haitat
asunnoissa.111 Myös ISMET ehdotti kaavamuutoksen hylkäämistä ainakin siihen asti, kunnes
on saatu selvät takeet siitä, että saastumisen torjuntaa voidaan tehokkaasti alueella lisätä ja
siten estää asuntojen sijoittuminen ilmanlaadun kannalta epätyydyttävälle alueelle.112 Vastoin
useita asiantuntijanäkemyksiä Meri-Hakaan perustettiin asuinalue voimalaitosten kupeeseen.

Esimerkit osoittavat, että konkreettisissa tapauksissa ilmansuojelun näkökohtia ei aina
arvostettu yhtä korkealle kuin vaihtoehtoisia näkökulmia. Samaan aikaan ilmansuojelu kuiten-
kin järjestettiin rutinoituneeksi osaksi kaupunginhallintoa.

5.2.4 Ilmansuojelun vakiintuminen

1970-luku oli kiivasta suunnittelun ja hallinnollisen vakiinnuttamisen aikaa. Kunnissa ope-
teltiin, miten ympäristönsuojelun uusiin vaatimuksiin voitaisiin vastata ja samalla luotiin
perusteita myöhemmin  toteutettaville toimille. Käytännön saavutukset ympäristönsuojelun
osalta jäivät vielä kevyiksi, mutta perusta 1980-luvun harppauksille luotiin tänä aikana. Il-
mansuojelulainsäädännön juututtua valtakunnan poliittisen valtapelin kiemuroihin vakiintui
ilmansuojelu laajasti muuten osaksi suomalaista ja helsinkiläistä yhteiskuntaa. Risto Lahdes
on nimittänyt aikakautta kunnallisen ilmansuojelun kypsymisvaiheeksi.113

Ensimmäinen kaupungin ilmansuojelun edistämiseen tähtäävä ohjelma valmistui vuon-
na 1975, kun Helsingin ympäristönsuojelutoimikunnan ilmatutkimuksen jaos (ITA) teki il-
mansuojelun tutkimusohjelman.114 Kaupunginhallitus toimitti sen kaikille hallintokunnille ja

109  Thl 21.10.1970, 1307§, liite 2.
110  HS 25.9.1970.
111  Thl 23.9.1970, 1169§, liite 2.
112  ISMET lausunnot 25.7.1971 ja 26.10.1971, VA/ISMET/Kansio F4/Kirjeistö 1970–1971.
113  Lahdes 2006, 79.
114  Helsingin kaupungin ilmansuojelun tutkimusohjelma, Shl A/Hana/mappi HaA+HaB ympäristöhaitat, raken-
nusluvat 1.74–76.
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virastoille suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Samalla terveydenhoitovirastoa kehotettiin
edelleen tarkkailemaan lainsäädännön kehittymistä ja selvittää, voitaisiinko terveydenhoito-
lautakunnan pysyväismääräyksiä laajentaa ilmansuojelun suuntaan.115

Helsingin ympäristönsuojelutoimikunta oli valmistellut pitkin 1970-lukua ympäristön-
suojelun tavoiteohjelmaa. Sen ilmansuojelua koskeva osio valmistui 1979 ja sisälsi hallinto-
kunnittain esitettyjä käytännön toimenpide-ehdotuksia. Ensimmäistä kertaa terveydenhoitovi-
ranomaiset totesivat myös, että ehdotusten kustannukset olivat kohtuulliset eivätkä muodosta-
neet kynnyskysymyksiä. Sen näkökulmasta vaikeutena olivat ennemminkin henkilöresurssit.
Osaavan henkilöstön riittävä saatavuus hidasti ilmansuojelua.116

Pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyön tiivistäminen oli jatkuvasti ajankohtaisempaa ja
myös pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunta (YTT) laajensi kenttäänsä ympäristönsuojelun
puolelle. Keväällä 1973 yhteistyötoimikunnan alaisuuteen perustettiin ympäristönsuojelun
neuvottelukunta ja se alkoi ensimmäisenä tehtävänään laatia seudullista ympäristönsuojeluoh-
jelmaa, joka valmistui 1981.117 Sen merkittävimpänä ehdotuksena voidaan pitää suunnitel-
maa ilmantarkkailun ja -suojelun seudullisesta yhteistyöstä. Tämä olikin käynnistynyt jo 1979
yhteisen seudullisen ilmansuojelun tavoiteohjelman sekä yhtenäisen ilmanlaadun valvonta-
järjestelmän suunnittelulla.118 Muuten YTV:n ilmansuojeluohjelman tavoitteet pääasiallisesti
toistivat jo aikaisemmin esitettyjä näkökohtia eivätkä olleet kovin kunnianhimoisia. Vaikka
liikenteen päästöt mainitaan erityisen huolestuttavina, ei tavoiteohjelmassa mainittu joukko-
liikennettä lainkaan ja liikennemäärienkin suhteen tavoiteltiin vain nollakasvua, liikennemää-
rien vähentämistä ei ehdotettu. Energiantuotannon osalta mainittiin pyrkimys vähärikkisten
polttoaineiden suosimiseen, mutta esimerkiksi maakaasua, jota väläyteltiin jo Helsingissä, ei
mainita tavoiteltavana tulevaisuuden polttoaineena. Lähtökohtana oli uusienkin voimaloiden
perustuminen kivihiileen.119

Helsingin seudun ilmansuojelutyö perustui ammattitaitoiseen henkilöstöön. Suomalaiset il-
mansuojelun asiantuntijat muodostivat pienen ryhmän, jossa kaikki tunsivat toisensa. Monissa
organisaatioissa ilmansuojeluasiat oli keskitetty yhdelle henkilölle, joka oppi pian tuntemaan
muut kentän aktiivit. Ilmansuojelun ”käytännön miehet”120 istuivat ilmansuojelun eri organi-
saatioissa, työryhmissä ja yleistyvissä konferensseissa. Aloite entistä tiiviimmän yhteistyön
ja epävirallisten kontaktien luomiseksi tehtiin vuoden 1973 kansainvälisessä ilmansuojelu-
kongressissa Düsseldor  ssa. Jokilaivaillanvieton yhteydessä suomalaiset tuumivat, että voisi-

115  HYT 5/1975, 37§; Khs 4.8.1975, 2165§.
116  Thl/vaj 20.2.1979, 84§, liite 2, ”Helsingin ympäristönsuojelun päämäärät”.
117  HYN 7/1973, 2.2.1§; Pääkaupunkiseudun… 1981.
118  HYN 2/1980, 10.7§.
119  Pääkaupunkiseudun … 1981, 36, 80–81.
120  ISMET/ilmansuojelujaos 2/1967.
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han sitä keskusteluyhteyttä ylläpitää suomalaisten kesken kotimaassakin. Illan tuloksena syn-
nytettiin yhdistys, Raittiin ilman ystävät (RIY). Yhdistyksen perustajina olivat mm. tuolloin
vielä Ekonon konsulttina toiminut Risto Lahdes sekä Helsingin ympäristönsuojelun suunnit-
telija Ora Patoharju sekä kaupunkisuunnitteluvirastossa ilmansuojeluasioita hoitanut Leena
Reinikainen.121

Ryhmä koostui työuransa aikana ilmakysymysten pariin suuntautuneista henkilöistä, joi-
ta kaikkia yhdisti henkilökohtainen kiinnostus ilmansuojeluun. Yhdistyksen toiminta muo-
dostui innostuneeksi ja epämuodolliseksi. Jäsenet tapasivat toisiaan yksityishenkilöinä, eivät
työnantajiensa edustajina, jolloin ajatustenvaihto saattoi olla hyvinkin vapaamuotoista ja ide-
oivaa. Omaehtoinen yhdistystoiminta edisti ammatillista asiantuntijuutta, mutta myös tiivisti
eri alojen osaajien yhteistyötä ja paransi tiedonkulkua. Esimerkiksi vinkit uusimmasta ilman-
suojelukirjallisuudesta levisivät jäsenistössä. Osittain yhdistysaktiivien kautta ilmansuojeluun
tuli uudenlaista ”tekemisen meininkiä”. Yhdistyksen kokouksissa keskusteltiin laaja-alaisesti
erilaisista ilmansuojeluun liittyvistä asioista, mittaustekniikan kehittymisestä tulevan lainsää-
dännön yksityiskohtiin. Raittiin ilman ystävät olivat myös ylpeitä työnsä ja kiinnostuksensa
pioneeriluonteesta ja siitä ripeästä kehityksestä, jonka aikana entisestä ilmansuojelun kehitys-
maasta oli tullut varteenotettava keskustelukumppani myös kansainvälisellä kentällä. Yhdistys
järjesti esimerkiksi vierailumatkan Tshekkoslovakiaan ja sen yhteydessä piti isännät vakuuttaa
vierailijoiden asiantuntemuksesta ja vakavasti otettavuudesta esittämällä heille kiperiä kysy-
myksiä – suomalaiset ilmansuojelijat eivät tarvinneet alan alkeisopetusta.122

Yhdistyksen rekisteröityminen mahdollisti toiminnan raha-avustukset ja jo vuonna 1975
oltiin halukkaita laajentamaan yhdistyksen jäsenkuntaa ja toimintakenttää. Uudenlaisen il-
mansuojeluyhdistyksen perustaminen esiteltiin kunnallisen terveydenhoitoyhdistyksen järjes-
tämillä ensimmäisillä suomalaisilla Ilmansuojelupäivillä Helsingissä. Ilmansuojeluyhdistys
ry (ISY) perustettiin 1976. Yhdistyksen toiminta laajeni ja sen järjesti mm. seminaareja ja
kursseja ja kehitti alan koulutusta yhdessä insinöörijärjestöjen koulutuskeskuksen kanssa. Se
jatkoi Raittiin ilman ystävien aloittamaa tapaa vierailla vuosittain tutustumassa suomalaisten
teollisuuslaitosten ilmansuojeluun.123

Yhdistys kasvoi tasaisesti. Aluksi valtaosaltaan pääkaupunkilaisista koostunut jäsenistö
laajeni vähitellen myös maantieteellisesti. Ensimmäisten kymmenen vuoden aikana jäsenmää-
rä kasvoi 48:sta jo lähes kolmeensataan, minkä lisäksi mukaan tuli myös lukuisia yrityksiä,
kuntia ja yhteisöjä. Ilmansuojeluun liittyvän tiedonvälityksen lisäksi yhdistyksen päätoimialaa
olivat koulutus sekä asiantuntija-apu erilaisissa työryhmissä ja hankkeissa.124 Valtaosalla yh-

121  Yhdistyksen muita perustajajäseniä olivat Alec Estlander (IL), Erkki Rantakrans (IL), Esa Tommila (Rautaru-
ukki), Matti Hyle (Ovako oy), Yrjö Rautanen (TTL) ja Kari Öhman (VTT).
122  AE/RIY, matkakertomus.
123  AE/RIY 7/1975, 3§.
124  KA/ISY/Kansio 2, vuosikokoukset.
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distyksen aktiiveista oli luonnontieteellinen tai tekninen koulutus125, mikä heijasteli aikansa
ilmansuojelun painotuksia: luonnontieteellistä ilmatutkimusta, mittaamisen menetelmiä sekä
teknisiä ratkaisuja saastumisen torjumiseksi. Ilmansuojelun ammattilaiset olivat näkyvässä
roolissa esimerkiksi ilmanlaadun mittaamiseen liittyvien standardien kehittämisessä Suomes-
sa 1970-luvun aikana. Mm. Risto Lahdes oli mukana lähes jokaisessa standardisointia kehittä-
neessä työryhmässä.126 Tutkimustulosten vertailtavuutta parantava menetelmien yhtenäistämi-
nen toteutui ensimmäisten epäpuhtauksien osalta vuosikymmenen jälkipuolella.127

Ilmansuojeluasioiden vakiintumista yleisesti tunnustetuiksi yhteisiksi asioiksi heijaste-
lee myös sisäministeriön syyskuussa 1977 järjestämä valtakunnallinen ilmansuojeluviikko.
Sen teemana oli ”Puhtaan ilman puolesta”. Valistushenkiseen ohjelmaan osallistuivat kuntien
lisäksi useat ympäristöjärjestöt sekä esimerkiksi Keuhkovammaliitto. Kampanja käynnistyi
ministeritason avauksella Finlandia-talolla ja sai näkyvyyttä radiossa ja televisiossa. Helsin-
gin kaupunki osallistui kampanjaan järjestämällä kaupunkisuunnitteluviraston yhteyteen Ka-
sarmitorin näyttelyhalliin oman ilmansuojelunäyttelynsä.128 Ilmansuojeluasiat vakiintuivat
1970-luvun mittaan osaksi melko rutinoituneita hallinnollisia käytäntöjä. Helsingin ilmanlaa-
tukysymysten puinti näytti siirtyvän kriisiaikojen suuren huomion jälkeen kaduilta ja lehtien
palstoilta kohti hallinnollisia elimiä ja toimikuntia. Institutionalisoituminen merkitsi rutiineja,
ennustettavuutta ja ongelman siirtymistä julkisuudessa taka-alalle, mutta toisaalta aiemmin
vallinnut avoimuus väheni myös.129 Muiden kuin asiantuntijoiden osallistuminen ilmakysy-
myksen määrittelyyn ja käsittelyyn väheni. Ilmanlaatu oli paranemassa ja panostus ilmatutki-
mukseen sekä ympäristöhallinnon kehittämiseen vaikutti hoitavan loput ongelmat. Asiantun-
tijat hallitsivat ilmansuojelun kenttää ja ahkeruudella ja innostuksella ilmansuojelu seestyisi
osaksi normaalia, institutionalisoitunutta hallinnointia kaupungissa.

5.3 Kyläsaaren jätteenpoltosta ilmansuojelukiista

Ilmansuojelun vakiintuminen hiljaiseksi virkamiestyöksi keskeytyi 1970- ja 1980 lukujen
vaihteessa Helsingissä. Kaupungin entisillä laitamilla, Helsingin niemen koilliskulmauk-
sessa kyti mehevä riita, joka leimahti mahdollisesti Suomen historian kiivaimmaksi ilman-
suojelukiistaksi. Kaupunkilaisten ja virkamiehistön näkemykset Kyläsaaren jätteenpolttolai-
toksen tulevaisuudesta törmäsivät rajusti. Saastumiskysymyksen lisäksi panokset kasvoivat
kiistan yltyessä ja lopulta vastakkain olivat erilaisten ilmansuojelunäkemysten lisäksi myös
kaupungin virkamiesvetoinen hallintokulttuuri ja kansalaisvaikuttamisen merkitys Helsingin

125  KA/ISY/Kansio 1, jäsenluettelot; 1/1976.
126  Hahkala, Matti, henkilökohtainen sähköpostitiedonanto 13.1.2006.
127  Leijuva pöly (SFS 3863), rikkidioksidi (SFS 3864) ja laskeuma (SFS 3865).
128  KA/ISY/Kansio 12, 1978, irtolehtiä; HYN 4/1977, 31§.
129  Vrt. Spector & Kitsuse 1977, 149.
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päätöksenteossa.130

Kuten aiemminkin, näkyvän kiistan mahdollisti jätteenpolton päästöjen asema ilman-
saasteiden joukossa: Polttolaitos oli selvästi identi  oitava pistelähde – vastustaja oli osoitetta-
vissa – ja jätteenpolttoa ei pidetty välttämättömänä. Poltolle oli olemassa vaihtoehtoja, toisin
kuin esimerkiksi energiantuotannolle. Kyläsaaren polttolaitoksen 105-metrisen piipun ympä-
rillä käytiin suomalaisittain poikkeuksellinen kamppailu, jonka seuraukset ovat heijastelleet
pitkälle pääkaupungin jätehuollon kehitykseen.

5.3.1 Helsingin jätehuoltokriisi

Pitkällisen suunnittelu- ja rakennusprosessin jälkeen vuonna 1961 käyttöönotetun Kyläsaaren
jätteenpolttolaitoksen oli määrä ratkaista pääkaupungin jäteongelmat vuosikymmeniksi. Polt-
toon perustuvan jätehuollon osalta suuri kunnallinen laitos merkitsi parannusta ilmanlaatuun,
sillä yhden korkean piipun savukaasut olivat huomattavasti pienempi haitta kuin yli tuhannesta
kaupungilla käytössä olleesta talokohtaisesta polttouunista pihapiireihin levinnyt savu ja haju.
Kaupungin terveysviranomaiset mainitsivatkin 1960-luvulta alkaen keskitetyn jätteenpol-
ton olevan ilmansuojelullisesti perustellumpi jätteenhävitysmenetelmä kuin pienimuotoinen
poltto.131

Helsingin jätehuollon ongelmia Kyläsaaren polttolaitos ei poistanut. Sen kustannukset
olivat suuret, eikä Kyläsaaressa missään vaiheessa poltettu kuin korkeintaan 35 % Helsingin
jätteistä – loput oli yhä hoidettava kaatopaikalla. Kuvio 8 osoittaa kaupungin pulman: kasvavat
jätevuoret ja käsittelykapasiteetin tarve (ks. seuraava sivu). Taliin 1950-luvun lopulla raken-
nettu kompostointilaitos ei lunastanut odotuksia ja sen käyttö jäi vähäiseksi. Talokohtaisista
jätteenpolttouuneista tehtiin kielteinen periaatepäätös jo 1965 ja viimeisetkin uunit poistuivat
kaupungista 1970-luvun loppuun mennessä. Talokohtaista jätteidenpolttoa ei varsinaisesti kai-
vattu takaisin, mutta lausunnoissa kritisoitiin sitä, että siitä luovuttiin ilman, että korvaavia
jätteidenkäsittelytapoja otettiin paikkaamaan tilannetta. Jätehuoltosuunnittelu laahasi kehi-
tyksen perässä, eikä Helsingin kasvavan jätemäärän käsittelylle ollut pidemmän tähtäyksen
ratkaisua.132

Kyläsaaressa pystyttiin polttamaan karkeasti kolmasosa kaupungin jätteistä, minkä vuok-
si kaatopaikkatilan tarve oli edelleen huomattava. Helsingin kaavoituksessa ei ollut varattu
erityisiä kaatopaikkoja, vaan niitä varten oli otettu käyttöön erilaisia joutomaita. Sittemmin
soveliaiden joutomaiden määrä väheni ja kaatopaikkatilan löytäminen kaupungin jätehuollon
tarpeisiin oli jatkuvasti polttava ongelma. Kaatopaikkoja vastustettiin kuten oli tehty jo vuosi-
sadan alusta alkaen. Jätteiden sijoittaminen kaupungissa oli herkkä aihe. Esimerkiksi jätehuol-

130  Mustonen 2003, 121; Hänninen 1995, 177–180.
131  Ks. esim. Thl 17.5.1961, 399§, liite 6.
132  H-V 2/1980, Maija Kärkkäinen: ”Asukkaita ei pidä uhrata polttolaitokselle”.
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topäällikkö Heikki Saarennon laatimaa jätteenhävittämisen kokonaissuunnitelmaa ei haluttu
julkisuuteen.133 Asioiden valmistelu salassa vastahankaisilta kaupunkilaisilta pienentäisi niistä
aiheutuvaa porua.

Helsingin kaupunginhallitus asetti 1963 erityisen kaatopaikkakomitean pohtimaan jätehuollon
tulevaisuutta. Helsingissä oli turvauduttu 1960-luvulla ylikunnalliseen yhteistyöhön vesi- ja jätevesi-
huollon osalta134 ja Helsinki pyrki omien etujensa turvaamiseksi kuntien väliseen yhteistyöhön myös
jätehuollossa. Koska Helsingin maa-alueilta ei sopivaa kaatopaikka-aluetta löytynyt, päätyi komitea
ehdottamaan Helsingin ja Espoon kauppalan rajalla sijaitsevan Laajalahden täyttämistä pääkaupun-
gin jätteillä. Monet eri ryhmät vastustivat tätä suunnitelmaa. Luonnonsuojelu- ja lintuyhdistysten
mielestä Helsingissä oli jo pilattu riittävän monta luonnonsuojelullisesti arvokasta kohdetta kaato-
paikoilla. Myös esimerkiksi Valtion Riistantutkimuslaitos sekä Otaniemessä vaikuttava Teknillisen
Korkeakoulun ylioppilaskunta vastustivat hanketta ja vaativat suunnitelman hylkäämistä.135

133  Puhtaanapitopäällikön muistio, Thl 6.9.1967, 720§, liite 1.
134  Ks. Schönach 2007.
135  Kaatopaikkakomitea (1963–1973).

KUVIO 8. Helsingin jätemäärien kehitys vuosien 1945–1980 aikana. Vuosien 1945–1962
osalta on tilastoidun jätteen lisäksi esitetty arvio kokonaismäärästä, sillä tilastot eivät sisäl-
lä muiden kuin kaupungin autojen kuljettamaa jätettä. Arvio perustuu aikaisempiin tietoihin
kaupungin ja yksityisten kuljetusyritysten kuljettaman jätemäärän suhteesta. (Puhtaanapito-
osaston vuosikertomukset 1945–1980.)
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Kaatopaikkasuunnitelma kaatui lopullisesti 1971. Tuolloin Espoon kauppalan johto lopetti
neuvottelut, kun sen kaavoittajat sekä valtion luonnonsuojeluvalvoja Reino Kalliola olivat
vesioikeuden käsittelyssä vastustaneet Laajalahden täyttöä yhdyskuntajätteillä. Kaatopaik-
kakysymys oli jälleen auki. Rakennusviraston esityksestä vuoden 1970 Helsingin yleiskaa-
vaehdotuksessa merkittiin jopa Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue mahdolliseksi
kaatopaikaksi. Marttilaan ja Vuosaareen ehdotettiin varauksia uusille jätteenpolttolaitoksille.
Kaavaehdotuksen suojelualuetta koskeva ”virhe” korjattiin seuraavaan ehdotukseen eikä Mart-
tilan polttolaitoskaan saanut terveydenhoitolautakunnan hyväksyntää asutukselle aiheutuvien
ympäristöhaittojen takia.136 Helsingin jätekysymys jäi ratkaisematta.

Kun Huopalahden kaatopaikka suljettiin vuonna 1979, jäi toimintaan ainoastaan Vuosaa-
ren kaatopaikka. Se oli siirtynyt Helsingin kaupungin hoitoon vuonna 1966, kun Vuosaaren
kaupunginosa liitettiin pääkaupunkiin. Lähin asutus sijaitsi vain 400 metrin päässä kaatopai-
kasta. Kaatopaikka oli puutteellisesti hoidettu ja se vilisi rottia ja lokkeja. Jätteet oli kasattu
paikalle hyvin löyhästi, jolloin jätteiden väliin pääsevä ilma mahdollisti myös lukuisat tulipa-
lot, joiden sankat savut haittasivat lähitalojen asukaita.137

Jätteiden tuonti Vuosaaren kaatopaikalle oli 1970-luvulla tilapäisesti lopetettu, ja lähi-
seudun asukkaat katsoivat sen toiminnan lakanneen. Täyttö jouduttiin kuitenkin aloittamaan
uudestaan, kun kaupungin kaatopaikkakapasiteetti hupeni Iso-Huopalahden kaatopaikan sul-
kemisen myötä. Vuosaarelaisten mielestä sinne oli avattu nyt uusi, laiton kaatopaikka, ja he

136  KSV, Yleiskaavaehdotus 1970, osa 1; Yleiskaavaehdotuksesta 1970 annetut lausunnot, 6-7, 35, 65.
137  Thl 29.12.966, 1079§, liitteet 1-3.

Talin kaatopaikka 1976.
(Kuva: Erkki Salmela,
HKM.)
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vastustivat lisätäyttöjä kiivaasti. Kaatopaikan hoitoa syytettiin edelleen huonoksi ja julkisuu-
dessa esitettiin väitteitä, että sinne ajettiin myös ongelmajätteitä, kuten myrkkyjä, öljyjä ja
liuottimia.138 Asuntoyhtiöt valittivat vuoden 1980 aikana laittomana pitämästään kaatopaikasta
terveydenhoitoviranomaisille, Helsingin poliisilaitokselle ja lopulta myös oikeuskanslerille.139

Myös Helsingin luonnonsuojeluyhdistys vaati kaatopaikan sulkemista. Uudenmaan lääninoi-
keus kielsikin kaatopaikan täytön ja kaupungin mahdollisuudet jätteidensä hävittämiseen kä-
vivät vähiin. Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen asema korostui kaupungin jätehuollossa. Se oli
kulkenut pitkän tien idyllisestä luontokohteesta Helsingin jätehuollon polttopisteeseen.

5.3.2 Kyläsaarenrannan ympäristöoikeudenmukaisuus

Vuosisadan alussa Kyläsaari ja Vanhankaupunginlahti olivat lähistön asukkaiden suosimia ret-
kikohteita, joissa kalastettiin, veneiltiin ja hiihdettiin. Pitkänsillan pohjoispuolen ainoa meriui-
mapaikka sijaitsi Kyläsaaressa. Kansanpuiston varaamista teollisuuden tarpeisiin pohjustettiin
jo 1910-luvulla ja 1920-luvulla valmisteltiin Vanhankaupunginlahtea pilanneiden jätevesien
käsittelyä Kyläsaareen rakennettavassa puhdistamossa. Vaikka tuolloin virkistyskäytön mah-
dollisuuksia osittain vielä parannettiin mm. päättämällä siirtolapuutarhan perustamisesta, luo-
tiin tällöin perusta alueen entistä voimakkaammalle teollisuuden ja teknisen huollon käytölle.
Sörnäisten sataman rantaraide puhkoi alueen ja lahti viemärivesien saastuttamaa. Hermannin,
Vallilan, Kumpulan ja Toukolan asukkaat vaativat alueensa ympäristöön parannuksia ja vas-
tustivat jätevedenpuhdistamon sijoittamista Kyläsaareen. Kaupunkilaisten ”verrattain räike-
äsanaiset tyytymättömyyden ilmaisut”140 jätettiin marginaaliin, ja Kyläsaaressa voimistettiin
liikenteen, teollisuuden ja jätehuollon tarpeisiin liittyviä toimintoja.141

Vanhankaupunginlahden länsirantaa täytettiin rakennusjätteellä vuodesta 1927 lähtien,
mutta alkuperäiset täyttöalueen rajat ylitettiin vuodesta 1968 alkaen reilusti. Jätteen täytöillä
saavutettu lisäala oli siivotonta joutomaata. Kyläsaarta hallitsivat 1960-luvulla jätevedenpuh-
distamon ja jätteenpolttolaitoksen lisäksi lukuisat varastot, rakennusliikkeet, varikot, tukku-
liikkeiden jakelupisteet ja pienet pajat. Siirtolapuutarhasta oli 1968 lohkaistu kulmaus pois
rautatietä varten, eikä kaikkia puistoiksi määrättyjä alueita ollut kunnostettu. Ainoa virkistys-
käytön kohennus oli Hämeentien eritasoristeyksen rakentaminen, joka yhdisti siirtolapuutar-
han ranta-alueisiin.142

Koko Vanhankaupunginlahden länsipuoli, sisältäen Kyläsaaren kaupunginosaan kuu-
luvan merenranta-alueen oli kaavoittamattomana epämääräisessä ja toisarvoisessa käytössä.

138  HS 5.6.1980; HYN 4/1980, 28.13§.
139  HYN 9/1980, 67§; HYN 13/1980, 99.10§.
140  Kvsto painetut asiakirjat 23.10.1929, Kuoppamäki-Kalkkinen 1977, 105 mukaan.
141  Kuoppamäki-Kalkkinen 1977, 81–125.
142  Kuoppamäki-Kalkkinen 1977, 30–31, 71.
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Epäkohtiin olivat kaupungin terveysviranomaiset kiinnittäneet huomiota jo 1960-luvun jälki-
puolella. Ranta-alue oli kauttaaltaan erilaisen törkyisen jätteen hallitsemaa: öljyjä, rautaromua,
puuta, peltiä, Arabian tehtaan kaatopaikka. Säiliöautot tyhjensivät haisevaan rantaan lietettä.
Vanhankaupunginlahden vesi oli saastunutta ja jätevedenpuhdistamolta levisi pahoja hajuja.
Rotat mellastivat ja rantaviivaa ei liejun ja rähjän alta näkynyt.143 Kyläsaaren kohdalla rantaan
ajettiin valimoiden tuhkaa ja maalla poltettiin avotulella jäteöljyjä. Romukauppiaat jalostivat
rautaromunsa polttamalla kaapeleiden ympäriltä palavat osat pois saadakseen metallin talteen.
Kyläsaaren avopolton mustista katkuista oli valitettu Kulosaaresta saakka.144 Siivotonta aluetta
pidettiin yhtenä kaupunkialueen suurimmista epäkohdista.145

Kyläsaaren alueen maankäyttöä leimasi tilapäisyys. Kyläsaarta rakennettiin ja hyödyn-
nettiin holtittomasti ja alueen suunnittelu seurasi jo toteutuneiden rakennushankkeiden perässä,
eikä päinvastoin. Kaupunkilaisten mahdollisuudet vaikuttaa kehitykseen olivat olleet vähäi-
set. Kaupunki myönsi Kyläsaaren tonteille hyvin eripituisia vuokra-aikoja. Siirtolapuutarhan
vuokra-ajat olivat paljon lyhyempiä kuin varasto- ja pienteollisuustonteille myönnetyt ajat.
Kyläsaaressa sijainneiden rakennus- ja romuliikkeiden varastot ja muut rakennukset olivat
tilapäisiä ja helposti purettavissa. Alueen kaavoitus oli 1970-luvulle asti hyvin poukkoilevaa,
asemakaavojen jatkuvat muutokset heijastelivat alueen käytön tilapäistä luonnetta.146

Alueelle suunniteltiin 1970-luvulla mittavia lisähankkeita. Lukuisissa eri mietinnöissä
ja komiteoissa otettiin kantaa alueen tulevaan kehitykseen. Alueen käytöstä esitettiin hyvin
ristiriitaisia ja täysin erisuuntaisia näkemyksiä. Jo 1970-luvun alussa pidettiin tärkeimpänä
ja kiireellisimpänä hankkeena Kyläsaaren kaavoittamista virkistyskäyttöön ja viheralueiksi.147

Vuoden 1974 kantakaupungin osayleiskaavaselostuksessa todettiin, että Kallion, Sörnäisten
ja Vallilan alueella oli aivan liian vähän puistoja. Vallilalaisten ulkoilumahdollisuuksia pidet-
tiin riittämättöminä ja huolta herätti esimerkiksi Vallilan lasten leikkikentän sijainti vilkkaasti
liikennöidyn Hämeentien vieressä. Kaupunginhygieenikon mielestä Vanhankaupunginlahden
alue tuli kaavoittaa puistoksi.148

Helsingin niemen itäpuolta kuormittivat jo ennestään teollisuuden päästöt ja Kyläsaaren
jätevedenpuhdistamon ja polttolaitoksen hajut ja savut. Asukkaiden kannalta lupaavia kannan-
ottoja hämmensivät ne lukuisat hankkeet, jotka tuntuivat olevan ristiriidassa virkistyskäytön
kanssa. Sähkölaitos vaati uuden kivihiilivaraston perustamista Kyläsaareen, sillä Hanasaaren
hiilivarastot olivat kasvaneet energiankulutuksen laskun ja lämpimän talven seurauksena. Sör-

143  US 21.9.1968.
144  Thl 4.9.1968, 835§; Thl 5.11.1969, 1253§, liite 1.
145  Launis 1971, 80.
146  Kuoppamäki-Kalkkinen 1977, 45–62, 70.
147  Launis 1971, 80.
148  Thl/Vaj 3.9.1975, 2391§, liite 2; Thl/Vaj 10.7.1979, 391§, liite 1; H-V 1/1979 perhepäivähoitaja Leena Sölli:
”Tarvitsemme raitista ilmaa”.



236

näisten ylisuuret hiilikasat olivat maisema- ja ympäristöhaitta, joka haluttiin hoitaa siirtämällä
ongelma Kyläsaareen.149 Samoihin aikoihin ehdotettiin koko Etelä-Suomen ongelmajätteiden
käsittelyn keskittämistä Tampereelle ja Kyläsaareen rakennettaviin komplekseihin.150 Myös
koko Helsingin jätevedenpuhdistuksessa syntyvän lietteen käsittelyä kaavailtiin keskitettäväk-
si Kyläsaareen. Valtuutettu Ilkka Taipaleen (sd.) vastalauseeseen todettiin, ettei muita sopivia
alueita ollut tarjolla, minkä lisäksi alueen hyvät liikenneyhteydet ja kaupunkilaisten tottumus
Kyläsaareen jätehuoltoalueena puolsivat lietteenkäsittelyn keskittämistä sinne.151 Pääkau-
punkiseudun yhteistyövaltuuskunnan jätehuoltoryhmän mielestä seudun kuntien jätehuollon
yhteistyötä tuli tiivistää esimerkiksi tehostamalla Kyläsaaren polttolaitosta ja hyödyntämällä
sitä koko seudun jätehuollossa.152 Vallilan laakson läpi puuhattiin moottoritietä ja Hermannin
osalta kaupungin taloussuunnitelma vuosille 1976–1980 sisälsi ainoastaan jätevesisuojelu- ja
tielaboratorion, jäteautopesulan ja dieselaseman, Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen sekä myrk-
kyvaraston.153 Kyläsaari oli ajautumassa suureksi yhdyskuntateknisen huollon keskittymäksi.

Vireillä oli myös lukuisia sosiaalisia hankkeita, joiden myötä Kyläsaareen olisi sijoitettu
naapurustoissaan ei-toivottuja kaupungin toimintoja. Pelastusarmeijan ensikoti, alkoholistien
ensiapuasema, suurputka, katajanokkalaisten ehdotus pahennusta aiheuttavan 400-paikkaisen
yömajan siirtämistä Katajanokalta Kyläsaareen, keskusvankila ja konttisatama eivät edusta-
neet viihtyisän asuinympäristön elementtejä.154 Asukkaat pelkäsivät ympäristöhaittojen ja so-
siaalisen järjestyksen häiriöiden lisäksi lisääntyvää liikennettä haittoineen.

Kielteisinä pidettyjen toimintojen kasautumisen lisäksi alueen asukkaat kiinnittivät huo-
miota myönteisten parannusten viivästymiseen alueella. Vallilalaisten toivomukset kirjaston,
terveyskeskuksen, nuoriso-, kulttuuri- ja vapaa-ajan tilojen sekä urheilu- ja leikkikenttien saa-
miseksi olivat kerta toisensa jälkeen jääneet toteuttamatta. Vallilalaiset eivät enää luottaneet
hankkeiden toteutumiseen, sillä katteettomiksi osoittautuneita lupauksia oli kuunneltu jo ai-
emminkin.155 Hyvinvointipalvelujen puute korosti kaupunkilaisten epätasa-arvoista kohtelua.
Eri kaupunginosien välillä oli myös suuria eroja viher- ja virkistysalueiden määrässä. Her-
manni-Vallila-Seura kirjoitti kiinteistölautakunnalle: ”Helsingin kantakaupungin länsipuolen
rannat ovat pelkkää puistoa ja viheraluetta, kun taas tiheään asuttujen Kallion, Sörnäisten,
Hermannin ja Vallilan kaupunginosien asukkaiden ja meren välissä on pelkkää teollisuus-,
satama- ja varastoaluetta, pahanhajuisia jätteiden puhdistus- ja polttolaitoksia tai parhaassa

149  Shl vuosikertomus 1975; H-V 2/1976; HS 18.3.1976.
150  KM 1975:102. Laitos sijoitettiin lopulta Riihimäelle, nyk. Ekokem.
151  Khs 10.4.1972, 1101§, liitteet 1-6, ns. lietemietintö liitteessä 6; Khs 10.4.1972, 1102§, liitteet 1-2.
152  Thl/Vaj 8.1.1975, 2003§, liite 1.
153  H-V 2/1976; H-V 1/1978.
154  Kvsto 1.10.1975, asia nro 10; Kuoppamäki-Kalkkinen 1977, 77–78; H-V 1/1981, Maija Kärkkäinen:  ”Miten
Hermannin ja Vallilan asioita on hoidettu”.
155  H-V 2/1976.
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tapauksessa hoitamatonta joutomaata.”156

Kantakaupungin koillisosiin oli Helsingissä jo perinteisesti sijoitettu paljon ympäristön
kannalta haitallista kunnallisteknistä toimintaa. Asukkaat pitivät tilannetta historiallisesti jopa
ymmärrettävänä, ei tosin oikeutettuna. Aiemmin ei köyhiltä kaupunkilaisilta herunut montaa
markkaa yhteiseen veropottiin, joten hyötyjenkin vähäisyys oli ymmärrettävämpää. Nyt kui-
tenkin alueet olivat täysiverisiä kaupunginosia, joista kertyi veromarkkoja siinä missä muual-
takin ja oli aika saada vastinetta näille verorahoille.157 Hermannilaisten mitta alkoi täyttyä kau-
punkisuunnittelusta, joka johdonmukaisesti lisäsi elinympäristön haittoja ja epäviihtyisyyttä
alueella, jossa virkistyskäyttö oli ennestään jo huonolla tolalla ja joka vuosikausia oli joutunut
joustamaan parannusten aikaansaamisessa. Hermannin ja Vallilan asukkaiden mielestä heidän
kotikulmansa olivat ympäristön laadun suhteen epätasa-arvoisessa asemassa verrattuna muihin
kaupunginosiin. Hermannin ja Vallilan asukkaiden pitkään kytenyt kritiikki ympäristöoikeu-
denmukaisuuden näkökulmasta leimahti avoimeksi ympäristökamppailuksi 1970- ja 1980-lu-
kujen taitteessa, kun Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksesta tuli kaupungin jätehuollon kipupiste.

5.3.3 Politisoitunut jätehuoltokon  ikti

Vuonna 1961 käynnistetty jätteiden polttolaitos sijaitsi Kyläsaaressa keskellä ankeaa, törkyistä
ympäristöä. Poltto pienensi jätteen tilavuutta noin kolmannekseen alkuperäisestä. Laitoksen
kuonalla täytettiin läheistä rantaa.

Kyläsaaren jätteenpolttolaitosta kritisoitiin jo muutama vuosi käynnistämisensä jälkeen.
Laitoksen henkilökunta kiinnitti terveydenhuoltoviranomaisten huomion eläinten raatoihin ja
kosteaan sairaalajätteeseen, jotka tuotiin polttolaitokseen tuhottavaksi. Ne eivät palaneet kun-
nolla ja palamaton teurasjäte ajettiin muun kuonan mukana Vanhankaupunginlahden rantaan,
tuhkan ja kuonan täyttöpenkereelle. Siellä ne houkuttivat mm. rottia, jotka levittivät tauteja
ympäristöön. Rakennusvirasto kiisti jyrkästi polttolaitoksen hygieeniset haitat ja totesi, ettei
raatoja tietoisesti poltettu, vaan ne haudattaisiin maahan. Mahdolliset rotat eivät olisi Kylä-
saaressa polttolaitoksen seurauksena vaan alueen yleisen siivottomuuden ja romukauppiaiden
varastojen takia. Viraston näkemyksen mukaan polttolaitos oli hyvin siisti ja palamattomien
jätteiden esiintyminen kuonan joukossa oli ehdottomasti vain lämmittäjien huolimattomuuden
ja laiminlyöntien syytä, ei polttolaitoksesta johtuvaa rakenteellista syytä.158 Valitus ei johtanut
seurauksiin.

Väitteet Kyläsaaren laitoksen ongelmista eivät kuitenkaan olleet täysin liioiteltuja. Vain
kaksi vuotta myöhemmin puhtaanapitopäällikkö Heikki Saarento itse kirjoitti salaiseksi mää-
rätyssä muistiossaan, että ”polttolaitos kaikkine puutteineen pystyy hävittämään vain 35 %

156  H-V 1/1975; H-V 1/1981 ”Jätteet puhuttavat Helsinkiä”.
157  H-V 1/1975.
158  Thl 15.9.1965, 727§, liitteet 1 ja 2.
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jätteestä ja senkin vain kohtuuttoman suurin
kustannuksin” ja että Kyläsaaren ”nykyinen
uuni-kattilayksikkö on teknillisesti täysin van-
hentunutta tyyppiä ja huonosti helsinkiläiselle
kaupunkijätteelle sopiva”.159

Puhtaanapitopäällikkö Saarento varovai-
sesti myös myönsi Kyläsaaren haitat, kun hän
totesi, että ”emittoituvien ainesten epähomogee-
nisuudesta johtuen saattaa nykyisissä kunnal-
listen laitosten ilmansuojelullisissa ratkaisuissa
olla parantamisen varaa”.160 Laitoksen savukaa-
sut puhdistettiin keskipakoisvoimaan perustu-
vin parasyklonierottimin. Mekaaninen puhdis-
tus poisti ainoastaan hiukkasia savukaasuista,
erilaiset kemialliset yhdisteet levisivät piipusta
lähialueille. Ilmansuojelun ja meluntorjunnan
neuvottelukunta pitikin tarpeellisena tarkkailla
laitoksen päästöjä ja puuttua terveydelle hai-
tallisiin päästöihin, mutta käytännössä näin ei
tapahtunut.161 Laitoksen savukaasujen koostu-
muksesta ei ollut juuri tietoa. Ylikuormitettua
laitosta laajennettiin 1960- ja 1970-lukujen vaih-
teessa ja julkisuudessa mainittiin ilmansuojelun
tarpeen kasvu polton lisääntymisen myötä.162

Kyläsaaren polttolaitoksen haitat olivat samankaltaisia kuin talokohtaisten polttouunien
ongelmat: pahat hajut, savu ja käry sekä savukaasujen mukana ympäristöön leviävä noki ja
tuhka. Savukaasujen lisäksi hajuja tuli niistä 6000 avoimesta jäteastiasta, jotka laitokseen kul-
jetettiin päivittäin.163 Polttolaitoksen haitat olivat osa lähistön asukkaiden arkea. Vallilalaiset
olivat saaneet tottua Kyläsaaren savuihin varsinkin matalapaineella, jolloin käryt laskeutuivat
lähitienoille. Savupiipusta leviävää tuhkaa havainnoitiin esimerkiksi rannalla säilytettävien
veneiden pinnasta.164 Vuonna 1965 perustetun Hermanni-Vallila-Seuran johtokunta keskusteli
jo vuonna 1966 Kyläsaaren alueen hajuista. Vuonna 1970 järjestettiin kaksi ”saastekokousta”,

159  Thl 6.9.1967, 720§, liite 1.
160  ISMET 6/1967, 4§.
161  ISMET 6/1967, 4§ ja 5§.
162  US 21.11.1969, ”Helsingin jätepolttolaitoksesta tupruaa suolahappoa taivaalle”.
163  H-V elokuu /1995.
164  Esim. Thl 2.10.1968, 957§, liite 2; Thl/Vaj 23.6.1976, 2259§, liite 2.

Kyläsaaren jätteenpolttolaitos. Etualalla
hermannilainen pihapiiri. (Kuva: Pertti
Forssin yksityiskokoelma.)
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joissa keskusteltiin jätteenpolttolaitoksen haju- ja savuhaitoista ja 1972 yhdistys päätti puut-
tua niihin.165 Julkinen kritiikki Kyläsaaren laitosta kohtaan oli kuitenkin laimeaa 1970-luvun
jälkipuoliskolle saakka. Kyläsaari savutti ja nokesi, mutta kritiikki ei välittynyt laajempaan
tietoisuuteen; se jäi paikalliseksi purnaamiseksi.166

Sakari Hänninen on identi  oinut useita eri syitä, joiden takia paikalliset asukkaat eivät
aikaisemmin ryhtyneet toimiin haittojen vähentämiseksi. Taloudellisten ja poliittisten syiden
lisäksi Kyläsaari ja sitä ympäröivät asuinalueet olivat teiden ja teollisuusrakennusten saarta-
mia, eristäytyneitä alueita, minkä takia kaupunkilaisten lähiympäristö ja ulkoiluun soveltu-
va tila olivat sirpaleisia. Fyysiset esteet vähensivät näin ajatustenvaihtoa ja yhteistoimintaa
alueen asukkaiden välillä ja polttolaitoksen vastarinnan organisoitumista. Lisäksi asukkaiden
toimia leimasi sisu, jolla elämän heittämät koettelemukset ja kolhut kannettiin. Ympäristöris-
kit ja -haitat kärsittiin hammasta purren, eikä oloista kuulunut valittaa.167 Kaupungin työläis-
kaupunginosissa oli ympäristön sekä asuintalojen laatu ollut jo vuosikymmenien ajan monia
muita kaupunginosia huonompi ja on syytä olettaa, että kynnys valittaa näistä epäkohdista oli
korkeampi kuin muilla, hyvätuloisen keskiluokan asuinalueilla.

Kritiikki Kyläsaaren polttolaitoksen päästöjä kohtaan yltyi 1970-luvun aikana ja laitos-
ta moitittiin jo alueen pahimmaksi saastuttajaksi.168 Lajittelemattoman jätteen poltossa syntyi
terveydelle vaarallisia yhdisteitä ja hiukkasia, joita laitoksen vanhentuneet puhdistuslaitteet
eivät suodattaneet. Pahanhajuisten savujen lisäksi laitoksen kuonakasa Vanhankaupunginlah-
den rannalla kehkeytyi ympäristöongelmaksi. Epätäydellisen polton takia laitoksen kuona ei
koostunut enää pelkästään tuhkasta, vaan laitoksen polttojäte sisälsi palamattomia tavaroi-
ta, kuten aikakauslehtiä ja erään valituksen mukaan jopa kissanraatoja. Ruoantähteet ja muu
eloperäinen huonosti palanut jäte houkutteli kuonakasalle lokkeja ja variksia.169 Kuonakasa
oli muuttunut kaatopaikaksi, joka pilasi rannan sekä huonosti hoidettuna osittain liukui myös
vesistöön. Kaupungin rakennusvirastokin puhui vuosikertomuksessaan ”Kyläsaaren kaatopai-
kasta”, vaikka sitä myöhemmin korostettiin tuhkan läjitysalueena.170

Kaupungin viranomaisten lähtökohtana oli jätteenpolton välttämättömyys kaatopaikko-
jen niukkuuden takia. Viranomaisten näkökulmasta keskitetty jätteenpoltto oli parempi vaih-
toehto kuin epätyydyttävä talokohtainen poltto. Kaupunginhygieenikko puolusti pitkään Kylä-
saarta asiallisesti hoidetuksi ja sen savukaasunpuhdistimia tehokkaiksi.171 Paikalliset asukkaat

165  H-V elokuu/1995.
166  Rantala 2002, 270.
167  Hänninen 1992, 211–215.
168  Thl/Vaj 25.6.1975, 2293§, liite 2.
169  Kvsto 3.9.1980, 454§, liite 34; H-V 1/1979.
170  Rakennusviraston vuosikertomus 1979: B, F2:20; HS 9.9.1982, Kansalaistoimikunnan mielipidekirjoitus
“Polttolaitos lakkautettava”.
171  Thl/Vaj 25.6.1975, 2293§, liite 2; SS 25.5.1982.
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kuitenkin valittivat usein terveys-
virastoon laitoksen voimakkaasta
savuamisesta.172

Vuonna 1978 asetettiin
erityinen Kyläsaarijaosto pohti-
maan pääkaupungin jätehuollon
tulevaisuutta.173 Työryhmään
kuuluivat lautakunnan puheen-
johtajan Kaarlo Pettisen ja vaki-
tuisena asiantuntijana toimivan
puhtaanapitopäällikkö Heikki
Saarennon ja kaupungininsinööri
Martti Anttilan lisäksi valtuutetut
Petri Boldt (sd.), Ilkka Hakaleh-
to (kesk.), Matti Koskela (skdl.)
ja Jakob Lehto (krist.). Jaoston
työskentelyn lähtökohtana oli
polttoon perustuva jätehuolto.
Kysymystä lähestyttiin energia-
huollon, jätteenpolttolaitoksen
sijoittumisen ja jäteaineen ho-
mogenisoinnin näkökulmista.
Puhtaanapito-osasto valmisteli
kaikessa hiljaisuudessa suunni-
telman Kyläsaaren polttolaitok-
sen täydellisestä uudistamisesta
ja laajentamisesta huomattavasti
vanhaa laitosta suuremmaksi.

Vaihtoehtoiset jätteenhävitysmenetelmät nostettiin ensimmäisen kerran esiin vasta vuosi työ-
ryhmän perustamisen jälkeen.

Kyläsaari-jaoston työtä kritisoitiin pääasiassa kahdesta syystä. Jätteenpolton haitat saivat
hyvin vähän ja ylimalkaista huomiota, minkä lisäksi moitittiin puhtaanapito-osaston yhteis-
työkyvyttömyyttä ja suoranaista työskentelyn vaikeuttamista. Petri Boldtin mukaan jätemääriä
koskevia tietoja oli pimitetty sekä koko kysymystä lähestytty tarkoitushakuisesti ja epäanalyyt-

172  Thl/Vaj 17.6.1980, 389§, liite 1.
173  Ytlk 7.12.1978, 1556§. Jaosto käsitteli jätehuoltoa yleisesti sekä erikseen perittäviä jätehuollon taksoja, joista
valmisteltiin jätetaksamietintö, ks. HKPA/Khs mtö 6/1980.

Roska-auto tyhjentää jätekuormaa Kyläsaaren poltto-
laitoksessa 1976, Hermanni, Kyläsaarenkatu 10. (Kuva:
Erkki Salmela, HKM.)
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tisesti. Ympäristövaikutuksia koskevat kysymykset oli toistuvasti sivuutettu.174 Heikki Saaren-
non johdolla puhtaanapito-osasto valmisteli suurisuuntaisia jätteenpolttonäkymiä itsenäisesti
eikä vaikuttanut halukkaalta jakamaan valmisteluvaltaa muiden toimijoiden kanssa. Saarento
otti itsenäisesti yhteyttä ITA-jaostoon ja vaati siltä etukäteiskantaa siitä, millaiset emissiot
polttolaitoksen piipusta tultaisiin hyväksymään. Kun ITA-jaos ei ilman lisätietoja halunnut
ottaa asiaan kantaa, kieltäytyi Saarento yhteistyöstä ja neuvotteluista täysin.175

Vuonna 1979 julkisuuteen vuotanut uutinen polttolaitoksen massiivisesta laajennus-
suunnitelmasta yllätti asukkaat täysin. Hermannin ja Vallilan asukkaat olivat olettaneet, että
jätteenpoltto Kyläsaaressa lakkaisi lähivuosina ja jo pitkään esillä olleita puistosuunnitelmia
ryhdyttäisiin toteuttamaan. Laajennushanketta vastaan purnattiin paikallislehdissä ja asukasti-
laisuuksissa, mutta kaupungin päättäjät eivät vastanneet asukkaiden valituksiin.176

Jätteenpolttoa ei tuettu kaupunginhallinnossakaan varauksettomasti. Ympäristön- ja
ilmansuojelusta vastaavat virkamiehet sekä terveydenhoitolautakunnan valvontajaoston pu-
heenjohtajat177 vastustivat polttoa.178 Ympäristönsuojeluneuvottelukunnan suunnittelija Jarmo
Henttu kritisoi virkamiehistöä lukkiutumisesta kalliiseen polttolaitoshankkeeseen ja kaato-
paikkakysymyksen ratkaisun viivyttelystä koko 1970-luvun ajan, vaikka jätehuollon kriisi
oli ollut tiedossa koko ajan. Jäteasiantuntijoiden arvosteltiin ”puuhaa[van] pohjoismaiden
komeinta polttolaitosta, joka pitäisi sijoittaa Helsingin keskustaan tiheimmän asutuksen vie-
reen”.179 Myös HYT:n ilmansuojelujaosto suhtautui kielteisesti jätteenpolttoon Kyläsaaressa.
Kaupunginvaltuusto oli vuonna 1976 hyväksynyt ponnen, jonka mukaan Kyläsaaren alueelle
ei tulisi enää sijoittaa ilmansaastumista aiheuttavia toimintoja.180 Tähän vetosi myös Herman-
ni-Vallila-Seura, joka ehdotti jätteenpolttolaitoksen sijoittamista jonnekin muualle. Itse laitok-
sen lisäksi haittoja aiheuttaisivat ne kaavaillut 1100 ajoneuvoa, jotka päivittäin ajaisivat sinne
jätekuormansa.181

Kyläsaarijaoston mietinnön jälkeen 1980 näytti kuitenkin vahvasti siltä, että jätteenpolt-
toa jatkettaisiin Kyläsaaressa, uusitussa ja kolminkertaiseksi laajennetussa polttolaitoksessa.
Polton puoltajien mielestä se oli ainoa vaihtoehto kaatopaikkatilan puutteessa. Lisäksi sitä
markkinoitiin taloudellisesti kannattavana lämmöntuotannon ansiosta, vaikkakin jätteenpolton

174  HKPA/Khs mtö 6/1980, liite 3a; Kyläsaarijaosto 23.10.1979 ja 23.1.1980; Khs 16.6.1980, 1594§, liite 12.
175  Heikki Saarennon 27.9.1979 päivätty kirje Ita-jaostolle, Shl A/Hele/Laboratorion ympäristöasioista vuosilta
1976–1980; Ita-kokous 23.10.1979, 2§.
176  Rantala 2002, 270.
177  Vuoteen 1980 asti Maija Kärkkäinen (skdl.) ja siitä eteenpäin Ilmatieteen laitoksellakin vaikuttanut Antti
Kulmala (sd.)
178  H-V 2/1980, Maija Kärkkäinen: ”Asukkaita ei pidä uhrata polttolaitokselle”.
179  Kauppalehti 29.10.1980, Jarmo Henttu : ”Kallis Kyläsaari”.
180  Kvsto 10.3.1976, 154§, kptk 51 ja 52.
181  H-V 2/1979.
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kokonaishinnan arviot vaihtelivat jopa nelinkertaisesti. Kyläsaaren laitoksen 50 työntekijän
työpaikat olivat tärkeä argumentti eritoten sosiaalidemokraateille.182 Laajennussuunnitelman
lausunnoissa todettiin vanhan laitoksen aiheuttamat ympäristöongelmat, mutta niistä henki
usko siihen, että laajennuksen yhteydessä tehtävät tekniset parannukset hoitaisivat ongelmat.
Poltettavan jätteen lajittelu ja uusi tekniikka estäisi vaarallisten yhdisteiden pääsyn ympäris-
töön. Jätteidenpoltosta olisi siirryttävä ”jätepolttoaineen” hyödyntämiseen. Terveydenhoitavi-
ranomaisille tärkeää oli jätepulman nopea ratkaisu.183 Kaupunginvaltuusto puolestaan hyväk-
syi toivomusponnen, jonka mukaan ”Kyläsaaren jätteenkäsittelylaitoksen jatkokehittelyssä
toimitaan niin, että sen tuottamat ympäristöhaitat supistetaan mahdollisimman vähiin uusim-
man tekniikan tarjoamin keinoin”.184

Jätteenpoltto oli itsestään selvänä osaratkaisuna mukana kaavailuissa Helsingin jätehuol-
lon tulevaisuudesta ja ilmansuojelun ohjelmissa. Yleinen näkemys ja lähtökohta oli jätteenkä-
sittelyn jatkuminen ja laajentuminen Kyläsaaressa.185 Savukaasujen puhdistumisen uskottiin
hoituvan riittävän hyvin nykyaikaisen teknologian avulla. Terveysviranomaisten mukaan Ky-
läsaaren alueen suurin ongelma oli jätevedenpuhdistamo.186 Kaupunginhallitus perusti 1980
uuden virkamiehistä koostuneen jätehuoltokomitean, jonka tuli esittää jätehuollon kokonais-
suunnitelma ja laatia jätteenpolttolaitoksen hanke- ja esisuunnitelma.187

Jätteenpolton vastustus

Kun kaavailut polton lisäämisestä tihkuivat julkisuuteen, laajeni pitkin 1970-lukua kytenyt
laitoksen vastustus aktiiviseksi liikkeeksi, jonka tavoitteena oli jätteenpolton lopettaminen
Kyläsaaressa. Aktiivisen kotiseutuyhdistyksen, Hermanni-Vallila-Seuran johdolla perustettiin
3.11.1980 kansalaistoimikunta, jota alettiin pian nimittää Kyläsaari-liikkeeksi. Kansalaistoi-
mikunta sai alueella laajan tuen ja pian perustamisensa jälkeen siihen oli liittynyt suuri joukko
alueella vaikuttavia muita yhdistyksiä ja järjestöjä.188

182  H-V 3/1982.
183  HYN 12/1979, 11§; Thl/Vaj 27.11.1979, 624§, liite 2; Kvsto 3.9.1980, asia nro 9; Thl/Vaj 9.3.1981, 121§,
liite 3.
184  Kvsto 3.9.1980, asia nro 9.
185  Ks. esim. Helsingin kaupungin ympäristönsuojelun päämäärät 1979, osa 2: Ilmansuojeluohjelma, 61;
Pääkaupunkiseudun … 1981, 82.
186  Thl 27.11.1979, 624§, liite 2.
187  Khs 1.12.1980, 2792§.
188  Näitä olivat: Kallio-Seura, Pasila-Seura, Toukolan-Vanhankaupungin yhdistys, Vallilan asukasyhdistys, Paa-
valin seurakunta, Keskusvankilan vartijoiden asukasyhdistys, Tapaturmainvaliidit, Itä-Pasilan asukasyhdistys, Kal-
lion-Vallilan Eläkeläiset, Vallilan eläkkeensaajat, Vallilan puutarhayhdistys, Hermannin ja Vallilan naisjärjestöt,
Kumpulan asukasyhdistys, Urheiluseura Kotkat ja Paavalin leikkipuiston hoitajat.
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Kyläsaaren jätteenpolttolaitosta vastustettiin sen aiheuttamien ympäristöongelmien ta-
kia. Argumentaatiossa painotettiin vahvasti terveysnäkökohtia ja korostettiin erityisesti lasten
ja vanhusten asemaa. Alueen lapset leikkivät lastentarhojen pihoilla hengittäen saastunutta
ilmaa. Vanhukset puolestaan olivat alttiimpia, koska heidän perusterveydentilansa oli jo val-
miiksi usein heikko ja he poistuvat alueelta raikkaampiin ilmanaloihin harvemmin kuin nuo-
ret ja työssäkäyvät. Polttolaitoksen vastustajat pitivät vanhan laitoksen päästöjä terveydelle
haitallisina ja vaativat polton lopettamista kokonaan, tai ainakin uuden, sopivamman paikan
etsimistä polttolaitokselle.189

Kyläsaaren vastustajilla ei vielä 1970-luvun lopulla ollut esittää päteviä todisteita Kylä-
saaren laitoksen aiheuttamista terveyshaitoista, vaikka Kyläsaaren ympäristöä tutkittiin 1970-
luvulla ja tulokset osoittivat hälyttäviä arvoja. Vuonna 1974 tehdyssä tutkimuksessa pääteltiin
Helsingin ilman korkeiden lyijypitoisuuksien osaltaan johtuvan Kyläsaaren päästöistä. Vii-
nipullojen korkkien lyijykapseleita ja öljypurkkien saumojen lyijyä poltettiin Kyläsaaressa
jätteen seassa joka päivä tuhansittain.190 Heikki Saarento kiisti tulokset ja väitti Kyläsaaren
lyijypäästöjen olevan kymmenesosan tutkimuksessa esitetyistä noin 18 vuosittaisesta päästö-
tonnista.191 Ekonon 1976 tekemissä yhden päivän mittauksissa päädyttiin pienempiin arvioihin
lyijypäästöistä, jotka tosin nekin kohosivat neljään tonniin vuodessa.192 Helsingin yliopistos-
sa vuonna 1977 tehdyn tutkimuksen mukaan suurin Suomessa mitattu sinkkipitoisuus löytyi
Vanhastakaupungista. Luonnon normaalipitoisuudet ylittyivät Kyläsaaressa yli 150-kertaisesti
ja sinkin lähteeksi todettiin polttolaitos.193 Toisessa tutkimuksessa selvitettiin raskasmetallien
kertymistä sammalpalloihin Kyläsaaren lähistöllä. Alustavat tulokset näyttivät vahvistavan
epäilyt raskasmetallien runsaista määristä polttolaitoksen ympäristössä.194

Näistä selvityksistä huolimatta korkeiden pitoisuuksien ja polttolaitoksen välistä yhteyttä
ei pidetty varmana.195 Kyläsaaren ympäristön korkeat raskasmetallipitoisuudet eivät olleet vie-
lä aukoton todiste niiden alkuperästä. Savujen epäiltiin sisältävän haitallisia yhdisteitä, mutta
kattavaa ja tieteellistä näyttöä päästöistä ei ollut saatavilla. Todistustaakka laitoksen haitoista
sälytettiin kaupunkilaisille, joilla ei ollut resursseja tuottaa vaadittua tieteellistä todistusta ja
jotka toisaalta kokivat, että vaatimuksille laitoksen sulkemisesta oli painavat moraaliset pe-
rusteet ilman tutkimustuloksiakin.196 Tieteellistä näyttöä laitoksen haitoista etsittiin muualla

189  H-V 2/1980, ”Saarenkatu 10 ottaa kantaa”, asuntoyhtiön hallituksen kirje.
190  Mattsson & Jaakkola 1974; Hbl 5.1.1974.
191  Heikki Saarennon lausunto HYT:n kokouksessa 6/1976, 61§.
192  HYT esityslista 3/1982, Shl A/Hana/Laboratoriotston ympäristöasioita 1982  28.6.1982.
193  Tutkimuksessa mitattiin maaperästä 1300 mg/kg sinkkiä, kun luonnon normaaliksi pitoisuudeksi ilmoitettiin
8 mg/kg. Kvsto 3.9.1980, 454§, yhteenveto Hermannin kaavalausunnoista.
194  H-V 1/1981, professori Pekka Nuorteva: Kyläsaari on ympäristölle vaarallinen; Mäkinen & Lodenius 1982.
195  SS 24.9.1982, pääkirj.
196  Vrt. Hannigan 1995, 99.
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tehdyistä selvityksistä. Erään amerikkalaisen tutkimuksen mukaan raskasmetallit höyrystyivät
polton yhteydessä ja levisivät lentotuhkan mukana ympäristöön. Kyläsaaressa ei eroteltu len-
totuhkaa, minkä takia raskasmetallit oletettiin ongelmallisiksi sielläkin.197 Ympäristönsuojelun
neuvottelukunta ja Hermanni-Vallila-Seura olivat esittäneet useaan kertaan tarkan selvityksen
tekemistä Kyläsaaren päästöistä, mutta kaupunginhallitus ei ollut myöntänyt terveysvirastolle
varoja tutkimusta varten. Rakennusvirasto oli neuvottelukunnan mielestä laiminlyönyt velvol-
lisuutensa tutkia mahdolliset haitat, sillä ne olivat vain murto-osa suunnitellun uuden laitoksen
kustannuksista. Puhtaanapito-osaston mukaan ei ollut tarkoituksenmukaista selvittää käytöstä
poistuvan laitoksen päästöjä, laitoksen vastustajien mielestä terveyshaitta oli niin ilmeinen, et-
tei kalliita tutkimuksia edes tarvittu sen toteamiseen.198 Kattava tieteellinen näyttö Kyläsaaren
savujen haitoista jäi puuttumaan.

Jätteenpolton puolustajat vähättelivät laitoksen päästöjä. Kyläsaaren lähellä, vilkkaan
Kustaa Vaasan tien toisella puolella sijaitsi Vallilan siirtolapuutarha, jonka viljelijät olivat
huolissaan polttolaitoksen päästöjen vaikutuksista kotitarveviljelyn tuotteisiin.199 Provosoiva-
na vastauksena esitti valtuutettu Heikki S. von Hertzen (kok.) aloitteen puutarhaviljelmien
perustamisesta polttolaitoksen viereen.200 Myös puhtaanapitopäällikkö Heikki Saarento kiisti
jyrkästi haitat. Hänen mukaansa polttolaitoksen savupiipusta tuli vain vesihöyryä.201 Vaikka
hän salaisissa asiakirjoissa jo viisitoista vuotta aiemmin piti Kyläsaaren laitteistoja vanhen-
tuneina, kielsi hän kiistan aikana julkisuudessa tekniset ongelmat ja piti sähkösuodattimia ai-
noana tarpeellisena lisänä polttolaitokseen, josta hän alkoi puhua lämpövoimalaitoksena.202

Virkamieskunnan vaitonaisuus polttolaitoksen kohtalosta ja valmistelukomiteoiden työn sala-
myhkäisyys lietsoi vastakkainasettelua virkamiesten ja asukkaiden välillä.203 Asukkaiden vas-
tarintaa nostatti ylimielisenä pidetty salaileva asenne, jossa kansalaisten mielipiteellä ja huo-
lella asuinympäristöstään ei ollut merkitystä. Kyläsaaren kiistassa kansalaisliikettä ei pitkään
aikaan hyväksytty lainkaan neuvottelukumppaniksi. Eri osapuolten välinen luottamuspula on
tunnistettu muissakin ympäristökiistoissa ristiriitoja eskaloivana piirteenä. Itse kiistanalaisen
asian rakentava käsittely vaikeutuu, kun luottamus osapuolien välillä uupuu.204

197  HYN 1/1980, 6§.
198  HYN 7/1978, 50§; H-V 2/1978; HYN 4/1980, 28.6§; HYN 5/1980, 35§; H-V 2/1980.
199  H-V 1/1981, Helli Hämäläinen: ”Terveiset siirtolapuutarhasta”.
200  Kvsto 28.1.1981, asia nro 44.
201  SS 22.5.1982, 14-15.
202  Thl 6.9.1967, 720§, liite 1; SS 22.5.1982; Heikki Saarennon 26.2.1981 päivätty muistio “Asiatietoa Kyläsaaren
lämpövoimalaitoskeskustelun höysteeksi”, HYT/Ita 29.5.1981, 6§, Shl A/Hana/Mappi: laboratorion ympäristön-
suojeluasioita 1981.
203  SS 22.5.1982.
204  Kyllönen & Raitio 2004, 8.
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5.3.4 Kyläsaari-liikkeen ja ilmansuojelun voitto

Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen vastustus organisoitui pian mittavaksi kansanliikkeeksi. Her-
manni-Vallila-Seura oli kaupunginosan keisariksikin nimetyn puheenjohtajansa, Klaus Varvi-
kon, johdolla osallistunut voitokkaasti lukuisiin erilaisiin kamppailuihin 1970-luvun alusta
alkaen. Asukasyhdistys oli onnistunut kumoamaan suunnitelmat vesilentoasemasta Vanhan-
kaupunginlahdelle, sähkölaitoksen hiilikasojen sijoittamisesta Kyläsaaren rantaan 1975 sekä
Vallilaan kaavaillusta moottoritiestä. Sen lisäksi yhdistys oli vaatinut Puu-Vallilan kunnos-
tusta, mikä myös hyväksyttiin 1976.205 Kyläsaari-liike ei ponnistanut tyhjästä, vaan taustalla
oli vuosikymmenen perinne aktiivisesta asukasyhdistystoiminnasta ja kaupungin hankkeisiin
vaikuttamisesta. Yhdistys oli voimaantunut varteenotettavaksi vaikuttajaksi. Alkajaisiksi kan-
salaistoimikunta keräsi nimiä Kyläsaaren polttolaitosta vastaan. Alle puolessa vuodessa jät-
teenpolttolaitosta vastustavaan adressiin oli kerätty 140631 nimeä ja se luovutettiin toukokuun
1981 ”saastekarkeloissa” Helsingin ylipormestari Raimo Ilaskivelle.206

Kyläsaari-liike hyödynsi sekä vakuuttavaa jätehuollon asiantuntemusta sekä tavoittei-
densa näyttävää esittämistä julkisuudessa.207 Pätevä asiaosaaminen ja argumentointi yhdistet-
tynä viihdyttäviin spektaakkeleihin olivat tehokas yhdistelmä. Liikkeellä oli etunaan puheen-
johtajansa Klaus Varvikon laajat kontaktit. Toimiessaan 1950-luvulla lukuisten suomalaisten
iskelmätähtien managerina, hänen onnistui suhteidensa avulla saada yhdistyksen tilaisuuksiin
kuuluisat esiintyjät, jotka takasivat juhlien yleisömenestyksen. Kyläsaari-liikkeen tilaisuuk-
sissa esiintyivät mm. Tapani Kansa, Marjatta Leppänen ja Harri Saksala.208 Kyläsaari-liike
sai myös paljon julkisuutta kekseliäillä tempauksillaan, joilla kiinnitettiin laajemman yleisön
huomio sen tavotteisiin. Liike haastoi kunnallispoliitikkoja tilaisuuksiin keskustelemaan ja lä-
hestyi aktiivisesti tiedotusvälineitä mahdollisimman suuren mediajulkisuuden varmistamisek-
si. Hermanni-Vallila-Seuran lehti, jonka päätoimittaja Klaus Varvikko oli, valjastettiin paikal-
liseksi tiedotuskanavaksi liikkeen toimista ja siinä julkaistiin lukuisia kirjoituksia Kyläsaaren
laitoksen lakkauttamiseksi.

Kevät 1981 oli Kyläsaari-liikkeen näyttävien tempausten ja tapahtumien aikaa. Maa-
liskuun alussa liike järjesti ”Kärykäräjät”, jonne Helsingin päättäjät oli kutsuttu paneelikes-
kusteluun. Viikkoa myöhemmin kokoonnuttiin Paavalin kirkkoon matineaan, jonka teemana
oli ”Puhtaan ilman puolesta”. Liike mobilisoi suuren määrän ihmisiä mukaan tapahtumiinsa.
Noin 2 000 ihmistä kokoontui ”yhtäköyttä vetävään nokiparaatiin”, ja yhteensä liikkeen tilai-
suuksiin on laskettu osallistuneen jopa 80 000–100 000 ihmistä.209

205  Kopomaa 1994, 145.
206  H-V 2/1981; H-V elokuu/1995.
207  Hänninen 1992, 219.
208  H-V 2/1981; H-V elokuu/1995.
209  Brax 1989, elektroninen aineisto.
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Kansalaisliikkeen merkittävä saavutus oli vaihtoehtoisen jätehuoltosuunnitelman laa-
timinen kaupungille. Perusteellisessa suunnitelmassa osoitettiin jätteenpolton taloudellinen
kannattamattomuus ja otettiin lähtökohdaksi kierrätyksen lisääminen ja hoidetut kaatopaikat
kaupungin omistamilla mailla. Jätehuoltosuunnitelmaa esiteltiin lukuisilla eri foorumeilla ja
sen asiantuntevuus tunnustettiin laajasti. Kaupungin virkamiehistön nihkeä suhtautuminen
tähän ruohonjuuritason asiantuntemukseen toi uuden ulottuvuuden kon  iktiin: virkamiehistö
linnoittautui oman asiantuntijuutensa muurien taakse ja tyrmäsi kaupunkilaisten vaikuttamis-
mahdollisuudet ja mielipiteet. Kaupunkilaisten luottamus byrokratiaan horjui ja Kyläsaari-
kon  ikti muodostui myös vanhan, sulkeutuneen hallintatavan kritiikiksi.210

Kyläsaari-jaoston jälkeen jätehuollon tilaa ryhtyi selvittämään kaupunginhallituksen
asettama virkamiesvetoinen jätehuoltokomitea (ns. Dahlin komitea puheenjohtajansa apulais-
kaupunginjohtaja Olavi Dahlin mukaan), jonka esityksestä kaupunki myönsi lopulta määrära-
hat tutkimuksen teettämiseksi Kyläsaaren haitoista.211 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen
tutkimuksen tulokset osoittivat päästöjen ylittävän ilmansuojelun vaatimukset ja ulkomaiset
enimmäisnormit. Kyläsaaren raskasmetalli- ja PCB-päästöt olivat reilusti suuremmat kuin
muissa Pohjoismaisissa polttolaitoksissa. Näiden hätkähdyttävien tulosten paljastuttua virka-
mieskunnan vähättely laitoksen riskeistä alkoi näyttäytyä kummallisessa valossa.212 Tulokset
julkistettiin yhtä aikaa jätehuoltokomitean raportin kanssa, jossa esitettiin polton jatkamista
laajennetussa ja uusitussa laitoksessa Kyläsaaressa. Polton vastustus oli kuitenkin jo levinnyt
ja tutkimustulosten myötä kielteinen suhtautuminen laitoksen tulevaisuuteen korostui. Ym-
päristönsuojelun suunnittelija Ora Patoharju esitti eriävän mielipiteen jätehuoltoraportista ja
HYN ilmansuojelujaos esitti ”nykyisenkaltaisen” polton lopettamista Kyläsaaressa mahdolli-
simman pian.213

Terveydenhoitolautakunnan valvontajaosto pyysi kesällä 1982 sisäministeriön ympäris-
tönsuojeluosaston lausuntoa Kyläsaaren tapaukseen ja kansalaisliikkeen syytöksiin sijoitus-
paikkaluvan puutteesta ja laittomasta kaatopaikasta. Ministeriön lausunto sinetöi Kyläsaaren
kohtalon – laitoksen päästöt olivat liian suuret ja sen vähintäänkin tilapäistä sulkemista suosi-
teltiin siitä huolimatta, että se hetkellisesti vaikeuttaisi pääkaupungin jo ennestään huonoa jä-
tehuoltotilannetta.214 Lopulta 24.9.1982, kymmenen päivää ennen ilmansuojelulain voimaan-
tuloa, Helsingin kaupungin terveydenhoitolautakunta päätti, että jätteidenpoltto Kyläsaaren
laitoksessa lopetettaisiin seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.215 Päätös oli tässä
vaiheessa jo odotettu, sillä aineistoa laitoksen aiheuttamista haitoista oli kertynyt jo mappikau-

210  Hänninen 1995.
211  Khs 22.6.1981, 1599§.
212  SS 22.5.1982.
213  HYN 4/1982, 30§.
214  Thl/vaj 10.9.1982, 455§, liite 4 (sisäministeriön lausunto).
215  Thl/vaj 24.9.1982, 498§.
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palla. Terveydenhoitolautakunnalla ei ollut enää todellista vaihtoehtoa sallia polton jatkamista
Kyläsaaressa.

Kaupunginhygieenikko Oleg Gorbatow esitti alun perin laitoksen sulkemista vasta ke-
säkuun lopulla, koska se olisi tällöin joka tapauksessa suljettu korjaustöitä varten. Hän ilmei-
sesti vielä piti mahdollisena polton jatkamista Kyläsaaressa perusteellisen uusimisen jälkeen.
Lautakunta kuitenkin kiristi sulkemisen aikataulua, eikä laitosta ryhdytty enää laajentamaan.
Kaupunginhallitus oli neljä päivää aikaisemmin päättänyt esittää YTV:lle, että polttojätteiden
sijoittaminen Kyläsaaren rantaan lopetettaisiin ja että alue siistittäisiin.216 Uuden polttolai-
toksen rakentaminen Kyläsaareen oli mukana suunnitelmissa vielä jonkin aikaa, mutta pol-
ton vastustus oli jo ylivoimainen – pian kukaan ei enää tukenut polton uudelleen aloittamista
Kyläsaaressa tai muuallakaan. Helsingin kaupungin rakennusvirasto aikoi räjäyttää Kyläsaa-
ren savupiipun jo muutama vuosi polton loppumisen jälkeen, mutta piipun sisälle jääneiden
raskasmetallien ja muiden vaarallisten aineiden takia terveysviranomaiset vaativat ensin sen
perusteellista puhdistamista. Nuohouksen, imuroinnin ja hiekkapuhalluksen jälkeen Kyläsaa-
ren jätteenpolttolaitoksen savupiippu räjäytettiin 31.1.1988. Vuonna 1994 Klaus Varvikko sai
kotiseutuneuvoksen arvonimen.

Oiva Turpeinen on esittänyt suomalaisen kunnallistekniikan historiaa käsittelevässä
teoksessaan, että Kyläsaaren jätteenpolttolaitos suljettiin puhtaasti hallinnollisten syiden ta-
kia. Hänen mukaansa laitos suljettiin vetoamalla ympäristöhaittoihin, vaikka itse jätteenpolton
tekniikassa ei ollut moittimista. Turpeinen luottaa näkemyksessään jätteenpolton vankan kan-
nattajan, puhtaanapitopäällikkö Heikki Saarennon, vuonna 1962 antamaan lausuntoon, jonka
mukaan laitoksen piipusta tuleva savu on pääasiassa ”puhdasta hiilidioksidia ja vesihöyryä
ja ilmaa”. Hän toistaa kritiikittömästi myös jätteenpolton puoltajien aikoinaan esittämät pe-
rustelut suurista kustannuksista, jotka syntyvät jätteen kuljettamisesta kauas asutuksesta sekä
kansainvälisestä kehityksestä, jonka mukaan jätteenpoltto menetelmänä olisi laajentumassa.
217 Hän sivuuttaa lähteet, joiden mukaan Kyläsaaren toiminta 1970-luvulla muuttui, kun siellä
poltettiin jatkuvasti sen kapasiteettia suuremmat määrät jätteitä samalla kun laitteisto vanhen-
tui, jolloin polttoprosessi ei enää ollut optimaalinen. Jätehuoltotaksaa pohtineessa työryhmässä
todettiin myös polton olevan ehdottomasti kallis jätteenhävitysmenetelmä Helsingissä. Turpei-
nen ei myöskään ota kantaa 1970-luvulla julkaistuun tutkimustietoon, jonka mukaan Kyläsaa-
ren laitos oli merkittävä terveydelle haitallisten raskasmetallien lähde Helsingissä. Kyläsaaren
laitoksen läheisyydessä asuvien kaupunkilaisten huoli ja valitukset eivät myöskään vaikuta
Turpeisen arvioon Kyläsaaren kohtalosta. Hän jättää ne huomiotta samoin, kuin tekivät monet
virkamiehet Kyläsaari-kiistan ollessa käynnissä.

216  Khs 20.9.1982, 2196§.
217  Turpeinen 1995, 275.



248

Oman tulkintani mukaan Kyläsaaren sulkeminen oli ilmansuojelun ja kansalaisvaikutta-
misen voitto. Kyläsaaren jätteenpolttolaitos suljettiin todellisten ympäristöhaittojen ja helsin-
kiläisiä uhanneiden terveysriskien vuoksi. Kiista Kyläsaaresta oli suomalaisessa ympäristöhis-
toriassa harvinainen ilmansuojelun voitto. Se kehkeytyi kon  iktiksi vaiheessa, jossa ilmansuo-
jelu oli jo vahvasti institutionalisoitunut ja normiohjauksen kulmakivi, ilmansuojelulaki, oli
juuri tulossa voimaan. Pihapiirin pienet, politisoituneet ilmansuojelukysymykset olivat vähen-
tyneet eikä liikennekeskustelukaan enää ollut yhtä kiivasta kuin vuosikymmen aiemmin.

Kyläsaari-kiista ja kansalaisliikkeen synty sen ympärille oli merkittävä paikallinen ym-
päristökon  ikti Helsingissä. Se oli ensimmäisiä ilmansaasteisiin ja ilmansuojeluun liittyviä
kamppailuja Suomessa. Lisäksi Kyläsaari-liikkeen toiminnassa oli sellaisia ainutlaatuisia piir-
teitä, joita ei muista aikansa ympäristökiistoista ole havaittu, kuten julkisuuden henkilöiden
käyttäminen ja tietoinen erottautuminen ”vaihtoehtoväestä”.

Kyläsaaren laitoksen kiista oli merkittävä monessa mielessä. Päätös laitoksen sulkemi-
sesta tehtiin ajankohtana, jolloin Helsingin jätehuolto oli syvässä kriisissä, jota sulkemispäätös
ainakin tilapäisesti pahensi. Ilmansuojelu, joka oli useassa muussa taloudellisesti merkittäväs-
sä kysymyksessä jäänyt muiden intressien jalkoihin, nostettiin nyt tärkeimmäksi prioriteetiksi.
Kiistan ratkaisussa kansalaisliikkeen rooli oli huomattava. Maallikoilla ei perinteisesti ollut
erityisen vahvaa roolia Helsingin päätöksenteossa. Kyläsaari-liikkeen vaikuttamisen muodot
sekä varteenotettavien ja poikkeuksellisen asiantuntevasti perusteltujen vaihtoehtojen esittä-
minen kiistan ratkaisemiseksi olivat uutta Helsingissä. Kyläsaari-liikkeen maallikot katkai-
sivat virkamiesvetoisen päätöksentekoprosessin ja todistivat aivan uudenlaisen kansalaisvai-
kuttamisen olevan mahdollista Helsingissä. Esa Konttisen mukaan yleisesti vielä 1980-luvulla
virallisissa yhteyksissä ympäristöjärjestöjä vieroksuttiin, eikä niitä pidetty vakavasti otettavina
yhteistyökumppaneina.218 Virallista linjaa kyseenalaistavat ja vaihtoehtoja esittävät järjestöt
nähtiin ”häirikköinä”. Kyläsaari-liike osallisti itse itsensä ja nousi kiistan aikana marginaaliin
työnnetystä soraäänestä varteenotettavaksi keskustelukumppaniksi. Kyläsaari-liike oli ensim-
mäinen ja ainoa kansalaisliike, jota kuultiin terveydenhoitolautakunnassa osana prosessia. Ky-
läsaaren jätteenpolttolaitoksen kiista jäi myös viimeiseksi suureksi ilmansuojelukysymyksek-
si, joka ratkaistiin Helsingissä terveydenhoitolain nojalla.

Aija Kettusen mukaan suomalaisissa kunnissa suljettu hallintatapa kärjistää ympäristö-
kon  ikteja.219 Kyläsaaren kon  iktia voidaan pitää yhtenä esimerkkinä tapauksesta, jossa vir-
kamiesvetoinen, suljettu ja vuorovaikutusta vieroksuva hallintatapa oli osa ongelmaa. Polt-
tolaitoksen saasteiden lisäksi Kyläsaaressa kiisteltiin myös kaupunkilaisten osallisuudesta
kotiseutuansa koskevaan päätöksentekoon. Kaupunkilaisten paikallisasiantuntemus sekä pe-
rustellut vaihtoehdot eivät voineet enää kilpistyä virkamiesten ”erehtymättömyyteen”. Kun

218  Konttinen 1999a, 124.
219  Kettunen 1998, 167.
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kunnallinen hallintatapa ei suosinut kommunikatiivista vuorovaikutusta kaupunkilaisten ja
päättäjien välillä, oli kiistan kärjistäminen ja aiempaa järeämmät toimintatavat keino saada
”sana perille”.220

Jätteenpolton kiistakysymys eskaloituikin Helsingissä poikkeuksellisen ärhäkäksi kon-
 iktiksi, eikä se täysin laantunut polttolaitoksen sulkemiseen. Teknisistä laitoksista vastaavaa

apulaiskaupunginjohtaja Olavi Dahlia ja rakennusviraston päällikköä, Martti Anttilaa vastaan
nostettiin syytteet. Heidät tuomittiin loppuvuodesta 1984 Helsingin raastuvanoikeudessa ”va-
romattomuudessa tehdystä virkavirheestä” eli terveydenhoitolain säännösten rikkomisesta,
jätehuoltorikoksesta ja vesilain säännösten rikkomisesta. Heidän olisi kuulunut valvoa poltto-
laitoksen savukaasujen asiallista puhdistusta ja kuonan turvallista sijoittamista. Oikeuden mu-
kaan laitoksen jätteet oli toimitettu luvattomaan paikkaan ja kuonaa oli sijoitettu liian lähelle
vesirajaa, jolloin se korkean veden aikaan aiheutti veden saastumista. Molemmat tuomittiin 20
päiväsakkoon.221  Oikeuden tuomiolla oli paljon enemmän symbolista kuin markkamääräistä
merkitystä.

Kansalaisliike selätti virkamieskunnan ja kyseenalaisti patruunahengessä ylläpidetyn
asiantuntijuuden. Tuomitut joutuivat koko virkamieskunnan edustajiksi tilanteessa, jossa tar-
vittiin syyllinen. On sanottu, että syytä Kyläsaaren ongelmiin olisi pitänyt hakea myös ”jäte-
huollon keisarista”, Heikki Saarennosta, ja kaupungin rahoitusjohtaja Erkki Linturista. Jäte-
huoltokriisin vuosikymmeniä kestänyt välttely ja kaupunginkanslian taloussuunnitteluosaston
vastustus kaikkia Kyläsaareen suunnattuja investointeja kohtaan mahdollisti ongelmien paisu-
misen kriisiksi asti.222

Kyläsaari-liike on saanut hämmästyttävän vähän huomiota suomalaisen ympäristöliik-
keen tutkimuksessa. Kyläsaaren tapaus mainitaan harvoin 1980-luvun alun paikallisten ym-
päristökiistojen yhteydessä.223 Sen toiminta ajoittuu suomalaisen ympäristöliikehdinnän kor-
keasuhdanteeseen 1970- ja 1980-lukujen vaihteeseen, vihreän aktivismin aikakauteen yhdessä
lukuisten muiden ympäristökamppailujen kanssa.224 Ympäristöliikkeen suomalaiseksi ikoniksi
nousseen vuoden 1979 kevään Koijärvi-liikkeen vanavedessä kamppailtiin lukuisten vesis-
töjen puolesta, sellu- ja paperiteollisuuden päästöjä vastaan. Suomalaiset ympäristöprotestit
1970- ja 1980-lukujen vaihteessa liittyivät huomattavalta osalta vesistöihin tai ajankohtaisiin

220  Kettunen 1998.
221  Mustonen 2003, 117. Dahlin maksettavaksi tuli 5 540 mk ja Anttilan 3 740 mk.
222  Hänninen 1995; Mustonen 2003, 113, 121.
223 Esim. Konttinen 1998, 202. Ilmansuojeluun liittyviä muita ympäristökiistoja käytiin 1980-luvun alku-
puoliskolla ainakin Tampereella Epilän voimalaitoshankkeesta (Laine & Peltonen 2003, 203–212) ja vuosikymmen
myöhemmin Porvoossa vaikutti Neste-liike, joka vastusti Sköldvikin tuotantolaitosten aiheuttamia ilmansaasteita
ja puustovaurioita (Tikkanen 1999).
224  Rannikko 1994, 19.
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metsäkysymyksiin.225 Kyläsaaren kansalaisliikettä on kuitenkin vaikea rinnastaa näihin muihin
ympäristökon  ikteihin, joissa poliittisen vihreän liikkeen pioneerit ryhtyivät suomalaisittain
radikaaleihin tekoihin luonnonsuojelukohteiden puolesta. Kyläsaari-liikkeen johtajat eivät ol-
leet ”villapaita-vaihtoehtoväkeä”, jotka riensivät maakuntiin puolustamaan luontoarvoja, vaan
tavallisia kaupunkilaisia, jotka puolustivat oikeuttaan terveelliseen lähiympäristöön. Myös toi-
mintatavat olivat perin erilaiset. Metsäkoneisiin ketjuuntumisen sijasta Kyläsaari-liike panosti
tiedotustilaisuuksiin, jossa asiaa edistettiin puvut päällä hotelli Klaus Kurjen kabinetissa, huo-
lellisesti valmistelluiden kalvosarjojen ja lohivoileipien ryydittämänä.226

***

Kuten Riitta Hjerppe on todennut, lainsäädäntö laahaa usein yhteiskunnallisten muutosten pe-
rässä ja heijastelee jo tapahtuneita yhteiskunnallisia muutoksia.227 Tämä oli enemmän kuin
totta ilmansuojelun osalta. Helsingissä ja selluteollisuuden paikkakunnilla esiintynyttä il-
mansaastumista käsiteltiin pitkälti terveydenhuollon näkökulmasta. Kun viimeistään toisen
maailmansodan jälkeen tuli maailmalla ilmeiseksi, että ilmansaastuminen oli pahentuva on-
gelma, luotiin ilmansuojeluun tähtäävää lainsäädäntöä moniin maihin. Raja-arvot sallituista
epäpuhtauksien määristä olivat toinen väline ilmansuojelupolitiikassa. Suomessakin todettiin
jo 1950-luvulla lainsäädännön heikkous puuttua ilmansaastumiseen. Vuosisadan alusta varsin-
kin helsinkiläisiä piinannut ilmansaastuminen oli tunnistettu yhteiskunnalliseksi ongelmaksi,
johon puuttumiseksi tarvittiin omaa erillistä ilmansuojelulakia. Vaikka itse lain voimaantu-
lo venyi 1980-luvulle asti, oli Hjerppen tarkoittama yhteiskunnallinen muutos tapahtunut jo
1960-luvun loppuun mennessä. Silloin alettiin Suomessa ensimmäisen kerran vakavasti val-
mistella ilmansuojelulakia.

Ilmansuojeluaktiivien mielialat vaihtelivat toiveikkaasta epätoivoon lakihankkeen edis-
tymisen suhteen. Kun lainsäädäntötyö oli osoittautunut erityisen vaikeaksi ja pitkittynyt puo-
luepoliittisten kiistojen takia, oli aika jo kypsä ilmansuojelulain nivomisesta laajempaan ym-
päristölainsäädännön luomiseen. Vesiensuojelu ja ilmansuojelu olivat kuluneen ajan myötä
muodostuneet osaksi ympäristönsuojelua, jonka institutionalisoituminen oli käynnistynyt.
Ilmansuojelulain odotus oli pitkä aika. Reilusti yli kymmenen vuoden jahnailun jälkeen edus-
kunta hyväksyi lopulta loppuvuodesta 1981 Suomen ensimmäisen ilmansuojelulain ja -ase-
tuksen. Ne tulivat voimaan 1.10.1982.228 Ilmansuojelulaki oli yksi osa koko ympäristönsuo-
jelun kentän lopullisessa hallinnollisessa haltuunotossa, joka Suomessa ajoittui 1980-luvun

225  Konttinen 1999a,153–154; Konttinen 1998, 202–203.
226  Ks. Rantala 2002.
227  Hjerppe 1990, 19.
228  Ilmansuojelulaki (67/82) ja -asetus (716/82).
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alkupuolelle. Se oli 1960-luvun alussa alkaneen institutionalisoitumiskehityksen etappi, joka
samalla viimeistään betonoi tieteen aseman ilmanlaadun määrittelijänä. Se edusti vahvaa nor-
miohjausta, joka oli aikansa suomalaisen ympäristönsuojeluhallinnon vallitseva tapa.229

Helsingin valtuusto päätti siirtää uuden lain velvoittaman ilmantarkkailun YTV:lle. Ter-
veyslautakunnan valvontajaosto jäi ilmansuojelusta vastaavaksi kunnalliseksi viranomaiseksi,
mutta ilmanlaadun seuranta ja valvonta siirtyi seudulliselle yhteistyöelimelle. Ilmansaasteiden
kulkeutuvuuden ja toisaalta keskitetyn mittaamisen tehokkuuden kannalta ylikunnallinen yh-
teistyö oli luontevaa. Kaupungin virkamiehistä ilmanlaadun kanssa työskennelleet insinöörit
siirtyivät YTV:n palvelukseen, samoin kaupungille hankittu ilmanlaadun tarkkailun välineis-
tö.230 Ympäristönsuojeluneuvottelukunnan tilalle perustettiin luottamusmiespohjainen ympä-
ristölautakunta, joka oli itsessään myös päätösvaltainen eikä enää pelkästään neuvoa-antava.
1970-luvun kuluessa toteutuneet pyrkimykset luoda Helsingissä ilmansuojelun hallinnollista
järjestelmää olivat johtaneet ilmansuojelun vakiintumiseen osaksi paikallishallintoa. Viran-
omaistoiminnan käytännöt olivat institutionalisoituneet ja ilmansuojelun perustaksi oli raken-
nettu tieteeseen pohjautuva tutkimusjärjestelmä.

229  Sairinen 2000; 253.
230  Kvsto 27.10.1982, asia nro 34; HYN1/1983, 2.3§.
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6 Helsingin ilmansuojelu: ongelmallinen menestystarina

Helsingin ilmansaastumisen ja ilmansuojelun sotienjälkeinen historia on kertomus politisoitu-
vasta ympäristöongelmasta, jonka ratkaisuyritykset heijastelevat Suomessa vallinnutta jatku-
van talouskasvun ihanteen ja teknis-taloudelliseen edistysuskoon perustuvaa ajattelua. Sodista
ja sotakorvauksista selvinnyt Suomi janosi modernien länsimaiden elintasoa ja elämäntyyliä.
Tässä menestystarinassa ympäristö jäi monta kertaa sivurooliin ja taloudellisten pyrkimys-
ten jalkoihin, mutta paradoksaalisesti Helsingin ilmanlaatu parani tähän tutkimukseen valitun
ajanjakson aikana. Samanaikaisesti ilmansuojelu sekä onnistui että epäonnistui. Ilmansuojelun
historia on samalla kertomus ympäristönsuojelun yhden osa-alueen vähittäisestä siirtymisestä
takapihojen yksittäisistä savuongelmista osaksi vakiintunutta ympäristöhallinnon valtavirtaa.

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata erityisesti sotienjälkeisen Helsingin ilmansuoje-
lun politisoitumista ja institutionalisoitumista. Politisoitumisen tarkastelussa hyödynnettiin
”pienen” ja ”suuren” politiikan käsitteitä. Suhtautuminen ilmansaasteisiin ja ilmansuojelun
muotoutuminen ovat kehittyneet sekä pienen politiikan – paikallistason politisoituneiden har-
mien ratkaisuyritysten–, että suuren politiikan, eli valtakunnallisen ja kunnallisen tason ilman-
suojelupyrkimysten monitahoisena kudelmana. Ilmansuojelun kehittyminen ei ole lineaarinen
tapahtumien ketju, jossa tapahtumia ja ”faktoja” seuraa tietty reaktio. Kokonaisuus syntyy
tapahtumien ja erilaisten diskursiivisten ulottuvuuksien vuorovaikutuksessa, jossa mitään yk-
sittäistä selittävää tekijää ei voi suoraviivaisesti nostaa ylitse muiden. Erilaiset diskursiiviset
tavat käsitellä ilmansaasteita ovat vaikuttaneet ilmansaastumisen määrittelyyn Helsingissä.
Kaikki sekä pienen että suuren politiikan toimijat ovat tahoillaan luoneet, muokanneet ja vah-
vistaneet erilaisia käsityksiä ilmansaastumisesta ja ilmansuojelusta.

Helsingin ilmansuojelun sotienjälkeisestä historiasta ei ole mahdollista erottaa tarkka-
rajaisia aikakausia, mutta kehitystä voidaan kuvata väljinä kaarina, joissa kolme ajanjaksoa
limittyvät. Ilmakysymys muotoutui 1950-luvulta alkaen paikallisten savuhaittojen alkaessa
haitata helsinkiläisten arkea. Ilmakysymys ei kuitenkaan ”syntynyt” tuolloin, vaan ilmansaas-
tumisen ongelmia kohdattiin jo 1800-luvulla Helsingissä. Sotien aiheuttaman poikkeusajan
takia voidaan puhua ilmakysymyksen muotoutumisesta uudelleen, väliaikaisen katkoksen
jälkeen. Yksittäiset, fragmentaariset pistelähteet ja niiden ympärille kehkeytyneet paikalliset
kiistakysymykset laajenivat yleisemmäksi huoleksi ilmanlaadun heikkenemisestä. Tältä ajalta
voidaan havaita ensimmäiset yritykset systematisoida ilmakysymyksen hallinnollista käsitte-
lyä. Ilmansaastuminen kärjistyi 1960-luvun jälkipuoliskolla merkittäväksi ja kiistanalaiseksi
yhteiskunnalliseksi ongelmaksi Helsingissä. Hallinnolliset pyrkimykset edistää ilmansuojelua
epäonnistuivat. 1970-luvulle tultaessa ilmakysymyksen jännitteinen julkinen käsittely kuiten-
kin laantui ja ilmansuojelun hallinnollinen haltuunotto käynnistyi optimistisessa ja yhteistyötä
korostavassa ilmapiirissä. Ilmansuojelu vakiintui 1970-luvun aikana osaksi kunnallisten tehtä-
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vien kenttää ja oli erityislainsäädännön voimaantulemisen aikaan vuonna 1982 jo arkipäiväi-
nen osa helsinkiläistä kunnallishallintoa.

Lukuisista paikallisista, korttelitason päästölähteistä aiheutuneista savuhaitoista kiistel-
tiin siellä täällä jo pian toisen maailmansodan jälkeen. Kaupunkilaisten arkea kiukuttaneet
katkut ja käryt politisoituivat pihapiirissä. Teollisuusvaltaisen Helsingin pienet kivijalkapajat
aiheuttivat savuhaittoja lähellä ihmisten asuinpaikkoja. Raskaampi teollisuus ja energiantuo-
tanto keskittyivät Helsingissä koilliseen kantakaupunkiin, Pitkänsillan pohjoispuolen perintei-
sille teollisuusalueille. Ilmansaasteiden epätasainen jakautuminen eri kaupunginosien kesken
kyseenalaistettiin ajoittain, mutta se ei vielä sotien jälkeisinä vuosikymmeninä saanut laajem-
paa huomiota. Viranomaiset käsittelivät ilmaongelmia yksittäistapauksina, jotka ratkaistiin
tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Vallitsevan lainsäädännön takia ilmakysymystä lähes-
tyttiin ensisijaisesti terveysnäkökulmasta ja vanhasta hygieniaperinteestä, minkä vuoksi haitan
todentaminen oli hyvin tulkinnanvaraista. jätti paljon tulkinnanvaraa haitan todentamisesta.
Taloudelliset näkökulmat painottuivat päätöksenteossa, eikä saastuttavaa toimintaa itsessään
kyseenalaistettu. Kaupunki-ilman heikentynyt laatu nähtiin pitkälti kohtuullisena hintana saa-
vutetusta elintasosta.

Ilmansaasteiden sietoon vaikutti saastuttamisen tarpeellisuus ja välttämättömyys, min-
kä takia suhtautuminen erityyppisiin päästölähteisiin vaihteli. Talokohtaiset roskanpolttouunit
kirvoittivat kitkerimmät paikalliset ilmansuojelukiistat. Jätteenpoltto ei ollut taloudellisen toi-
meliaisuuden kannalta välttämätöntä ja se oli korvattavissa kaatopaikoilla. Ensimmäinen kun-
nallishallinnon järjestelmällinen yritys vastata ilmansaastumiseen kohdistui roskanpolton ai-
heuttamiin savuhaittoihin. 1960-luvun alussa istunut hajukiusakomitea oli ensimmäinen merk-
ki ilmansuojelun institutionalisoitumisesta, vaikka sen saavutukset jäivätkin vaatimattomiksi.

Helsingin ilmanlaatu heikkeni 1960-luvun aikana ja ilmakysymys kärjistyi nopeasti.
Jätteenpolton lisääntyminen ja ennen kaikkea moottoriliikenteen räjähdysmäinen kasvu
kaupungissa lisäsivät ilmansaastumisen näkyvyyttä. Tutkimustuloksiin perustuvien arvi-
oiden mukaan Helsingin ilmanlaatu oli huonoimmillaan 1960-luvun lopulla. Merkittävim-
mät ilmanlaatua kohentavat toimenpiteet, erityisesti kaukolämmitys ja talokohtaisen ros-
kanpolton lopettaminen, eivät tuolloin vielä kattaneet tarpeeksi laajoja alueita kaupungilla
ja samaan aikaan liikenteen haitat olivat kasvaneet jo merkittäviksi. Liikenteen päästöjen
kasvu siis kumosi ilmansuojelun muilla osa-alueilla saavutetut tulokset. Ilmansaastumi-
sen käsittely lisääntyi sekä kaupungin hallinnossa että julkisessa keskustelussa ja ajautui
kriisiin 1960-luvun jälkipuoliskolla, jolloin ryhdyttiin puhumaan jo kaupunki-ilman vaa-
rallisuudesta. Rajusti kasvaneen liikenteen ongelmat, ruuhkat, ilmansaastehaitat ja kau-
pungin viheralueiden uhraaminen autoille, laajensivat ilmakysymyksen politisoitumisen
piiriä pihoista kaduille. Ilmakysymyksen kärjistyminen näkyi aikaisempaa radikaalimpien
mielenilmausten ja keinojen käyttönä. Kaduilla leijuvat tuhansien polttomoottoreiden pa-
kokaasut kertoivat, että yleisesti sovelletut ilmansuojelukeinot olivat riittämättömiä. Pa-
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kokaasuja oli mahdotonta vähentää savupiippujen korottamisella ja päästöjen teknisellä
suodattamisella.

1950-luvun lopulla käynnistyneet tutkimukset osoittivat Helsingin ilmanlaatua koskevan
huolen aiheelliseksi. Tieteen edustajat pyrkivät tosin vakuuttamaan kaupunkilaisia siitä, että
tilanne oli vielä hallinnassa ja kansainvälisesti verrattuna hyvä. Merituulien tuulettamassa kau-
pungissa haitat keskittyivät sisäpihoille, katukuiluihin ja teollisuuden lähistölle ja korostuivat
kirpeinä pakkaspäivinä. Kokonaisuutena ilmanlaatu ei Helsingissä romahtanut ala-arvoiseksi.
Ilmansuojelun  tehostamiseksi panostettiin tieteeseen ja etenkin Työterveyslaitoksen asian-
tuntemusta käytettiin hyväksi. Tieteellä pyrittiin muuttamaan ilmaongelma mitattavaan muo-
toon, jolloin ilmansuojelu saisi objektiivisen perustan. Normaalin ja kohtuullisen saastumisen
rajanveto jäi kuitenkin edelleen harkinnanvaraiseksi, koska virkamiestyötä ohjaavat normit
puuttuivat.

Hallinnolliset pyrkimykset edistää ilmansuojelua 1960-luvun lopulla kariutuivat mones-
sa tapauksessa rakenteelliseen tehottomuuteen, kaupungin johdon puutteelliseen sitoutumi-
seen ja ilmansuojelun ulkoistamiseen. Ilmansuojelusta oli kehittymässä uusi yhteiskunnalli-
nen tehtävä, jonka paikka hallinnossa oli epäselvä, minkä takia se jäi lapsipuolen asemaan
etenkin taloudellisten intressien hallitsemassa päätöksenteossa. Paradoksaalisesti Helsingin
ilmanlaatu kohentui 1970-luvun aikana tästä huolimatta. Ilmanlaatuun vaikuttivat varsinaisten
tietoisten ilmansuojelutoimien ohella monet muut yhteiskunnalliset muutokset tahattomine si-
vuvaikutuksineen. Myönteisen kehityksen taustalla olivat ensisijaisesti kaukolämmitys sekä
teollisuuden siirtyminen pois kaupungista. Kumpikaan näistä eivät olleet tietoisia ilmansuoje-
luhankkeita, vaan niiden avulla pyrittiin tukemaan taloutta ja hyvinvointia. Samalla ne kuiten-
kin paransivat ilmanlaatua.

Helsingin ilmansuojelun historia osoittaa havainnollisesti sen, miten ympäristön tilaan
vaikuttavat monet muutkin seikat kuin suoranainen ”ympäristönsuojelu” tai tässä tapauksessa
”ilmansuojelu”. Ympäristön tila ja sen muutokset ovat kytkeytyneet kaikkiin yhteiskunnan
sektoreihin, minkä vuoksi ympäristönäkökulman olisikin tärkeää läpäistä päätöksenteko kai-
killa sektoreilla. Ympäristönäkökulman jättäminen huomiotta voi johtaa ennakoimattomiin tai
tahattomiin seurauksiin. Helsingin ilmansuojelun oli paikallisen ilmanlaadun kannalta myön-
teinen menestystarina. Ympäristöhistoria tuntee monia esimerkkejä tapauksista, joissa seura-
ukset eivät ole olleet yhtä hyviä.

Ilmansuojelu oli ennen muuta kohtuullisen haitan arvioimista. Kohtuullisen haitan rajaa
haettiin siedettävän savutuksen ja kestämättömän kärytyksen väliltä. Kohtuullisuuden kriteerit
muuttuivat kuitenkin historiallisesti. Parantuneen ilmanlaadun seurauksena hyvän ilmanlaa-
dun vaatimukset kiristyivät. Esimerkiksi kaukolämmityksen laajentuminen johti paikallisen
lämmityksen päästöjen vähenemiseen, josta oli seurauksena huomion kääntyminen pihapiirien
muihin päästölähteisiin, joita taas pyrittiin aiempaa tiukemmin kontrolloimaan. Parantuva il-
manlaatu oli saavutettu etu, josta ei haluttu tinkiä.
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Ilmansuojelu vakiintui 1970-luvun aikana osaksi Helsingin kunnallishallintoa, vaikka
sitä ei missään vaiheessa arvostettu erityisen korkealle kaupungin keskenään ristiriitaisten
tehtävien joukossa. Tuolloin kuitenkin luotiin institutionaaliset rakenteet vastaiselle ilmansuo-
jelutyölle. Ilmatutkimuksen uusi alku ja kohdennettu virkamiestyöskentely olivat se perusta,
jolle Helsingin ilmansuojelun jatko rakennettiin. Taulukko 3 kokoaa Helsingin ilmansuojelun
kehityksen merkittävimmät piirteet ja toisen maailmansodan päättymisestä 1980-luvun alku-
puolelle. Taulukon ajanjaksot on tarkoitettu ymmärrettäväksi väljinä ja keskenään limittyvinä
periodeina, ei tarkkarajaisina ajanjaksoina.
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TAULUKKO 3. Yhteenveto Helsingin ilmakysymyksen piirteistä vuosien 1945-1982 aikana.

Ilmakysymyksen
rakentuminen
~1945-1960 alkupuoli

Ilmakysymyksen
kärjistyminen
1960-luvun
jälkipuolisko

Ilmansuojelun
vakiintuminen
1970-luku

Ilmansaasteet
ja ilmanlaatu

Pistelähteet
Paikalliset savuhaitat
Pihapiirin /korttelita-
son ongelmat
Aistihavainnot

Sekä piste- että
hajalähteet
Ilmanlaatu
huonoimmillaan
Tieteellistyminen

Koheneva ilmanlaatu
Systemaattisen ilman-
laadun seurannan alku

Ilmansaas-
teiden ja
-suojelun dis-
kurssiivinen
ulottuvuus

Monimuotoinen ja va-
kiintumaton sanasto
Ilmansaasteet elinta-
son hintana

Rinnakkain epämää-
räiset ja täsmälliset
saasteiden määrittelyt
Voimakkaat puhetavat,
kriisitunnelma
Osapuolien välinen
vastakkainasettelu

Sanaston vähittäinen
vakiintuminen
Ammattimaistuminen ja
byrokratisoituminen
Etääntyminen kaupunki-
laisten arjesta

Ilmaky-
symyksen
politiikka

Ongelman hah-
mottuminen
/muotoutuminen
Politisoituminen
“pienen politiikan”
mittakaavassa

Ilmakysymyksen
kärjistyminen
Politisoituminen
“suuren politiikan”
mittakaavassa

Paikallisen ilmakysy-
myksen kytkeytymi-
nen valtakunnallisen
ilmansuojelupolitiikan
muotoutumiseen
Ilmakysymyksen hallin-
nollinen haltuunotto

Ilmansuojelu Ilmansuojelun
tarkkailuvaihe
Ad hoc-ratkaisut
Ensimmäiset viit-
teet pyrkimykses-
tä systemaattisiin
toimintamalleihin

Hätäisen ilmansuoje-
lun vaihe
Pyrkimys vastata
ilmakysymyksen
kriisiin
Ilmansuojelun
epäonnistuminen

Vakiintuneen ilmansuo-
jelun vaihe
Ilmansuojelun
institutionalisoituminen
Osittain epäonnistuneis-
ta ilmansuojelutoimista
huolimatta paikallinen
menestystarina
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Helsingin ilmansaasteet olivat valtaosin peräisin neljästä hyvin erilaisesta päästölähteestä, ener-
giantuotannosta, teollisuudesta, liikenteestä ja jätteenpoltosta. Niiden kautta voidaan kertoa
myös neljä hyvin erilaista tarinaa ympäristönsuojelun kehittymisestä kaupungissa. Energian-
tuotannon päästöt kytkeytyvät erityisesti talouden kehitykseen. Taloudelliset syyt kannustivat
siirtymään Helsingissä kaukolämmitykseen. Kaukolämmön tuotanto tapahtui kaukana käyt-
tökohteista ja suurissa yksiköissä päästöjen hallinta ja vähentäminen oli kustannustehokasta.
Kunnallisesta sähkölaitoksesta kaupunki sai merkittäviä tuloja ja on mahdollista, että sähkön
säästäminen ei kannustanut tässä tilanteessa. Energiakysymykset olivat vahvasti kytkeytyneet
edistyksen ja modernisaation diskursseihin, joilla oli hegemoninen asema suomalaisessa so-
danjälkeisessä yhteiskunnassa. Taloudelliset realiteetit yhdessä maantieteellisten reunaehtojen
kanssa vaikuttivat myös savuttavan teollisuuden siirtymiseen keskustan ahtaista kivijaloista
kaupungin reunoille.

Tavoitteellisen ja tarkoituksellisen ilmansuojelun kohteina Helsingissä voidaan tarkastel-
la erityisesti jätteenpolttoa ja moottoriajoneuvoliikennettä. Edellinen käy esimerkkinä lopulta
onnistuneesta ilmansuojelusta, jälkimmäinen melkoisesta epäonnistumisesta. Talokohtainen
jätteenpoltto saatiin, tosin hitaasti ja vaivalloisesti, loppumaan kaupungissa pitkäjänteisen ja
1960-luvun jälkipuoliskolta lähtien myös johdonmukaisen työn seurauksena.

Kiista Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen kohtalosta oli yksi suurimmista suomalaisista
ilmansuojelukon  ikteista, joka päättyi ilmansuojelun voittoon. Kyläsaaren ongelmallisen jät-
teenpolttolaitoksen tarina näytti aluksi kulkevan kohti ilmansuojelun tappiota, kun jätteiden
polttoa oltiin lisäämässä keskellä tiiviisti asuttua kaupunkia. Kyläsaaren polttolaitosta vastus-
tava kansanliike politisoi ennennäkemättömällä tavalla jätteenpolton ilmansaasteet, ilmansaas-
teiden alueellisesti epäoikeudenmukaisen jakautumisen kaupungissa sekä virkamiesjohtoisen,
suljetun hallintatavan. Päätös jätteenpolton lopettamisesta Helsingissä oli merkittävä, sillä se
tehtiin siitä huolimatta, että se syvensi pääkaupungin jätehuoltokriisiä. Samalla ensimmäisen
kerran ilmansuojelunäkökulma selvästi peittosi oletetun ja hallitsevan vaihtoehdon. Kyläsaa-
ren jätteenpolttolaitoksen sulkeminen oli suomalaisten ilmansuojelukiistojen merkkipaalu.
Tästä huolimatta jäi sen kansallinen merkitys ilmansuojelukeskustelussa melko vähäiseksi.
Tähän lienee syynä juuri samoihin aikoihin voimaan tullut ilmansuojelulaki, joka alleviivasi
yleisen ilmansuojelun tärkeyttä Kyläsaaren kon  iktia voimakkaammin.

Moottoriajoneuvoliikenne puolestaan tunnistettiin ilmansaastumisongelmaksi jo 1960-
luvulla, mutta sen ratkaisuyritykset epäonnistuivat. Autoilun aiheuttamia ympäristöhaittoja
ei ole onnistuttu vähentämään kohtuullisiksi, vaikka joukkoliikenteeseen on Helsingissä pa-
nostettu runsaasti sitten 1960-luvun ja merkittävät raideratkaisut, kuten metrolinja kantakau-
pungista itään, ovat tuoneet henkilöautoilulle varteenotettavia vaihtoehtoja. Moottoriajoneu-
voliikenteen suorat (pakokaasut) ja epäsuorat (hiekoituspöly) päästöt ovat olleet Helsingin
merkittävin ilmansaasteiden lähde 1970-luvulta asti, vaikka esimerkiksi moottoriliikenteen
lyijypäästöt ilmaan onkin eliminoitu. Helsingin kantakaupungissa typpidioksidin ja pienhiuk-
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kasten pitoisuudet ylittävät nyt 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä säännöllisesti
EU:n määrittämät raja-arvot. Myös otsonin pitkän ajan tavoitteet ovat ylittyneet. Kaupungin
on täytynyt vastata esimerkiksi uudella ilmansuojeluohjelmalla myös EU:n vaatimuksiin tur-
vallisesta kaupunki-ilman laadusta.1 Myöskään keskustelu yksityisautoilun ja sen haittojen
vähentämisen keinoista kantakaupungissa ei tunnu juuri edistyneen 1960-luvulta. Jo tuolloin
käsitellyt ruuhkamaksut, tunnelit ja autoilun lisäverot ovat edelleen ajankohtaisen keskustelun
kestoteemoja.

Tutkimus vahvisti joitakin jo aikaisemmassa tutkimuksessa esiin tulleita näkemyksiä ympäris-
tökysymysten yhteiskunnallistumisesta. Luonnontieteellinen tieto oli merkittävässä asemassa
ilmansaasteiden ja ilmansuojelun sekä poliittisten ratkaisujen keinovalikoiman määrittelyssä.
Erityisen selvästi tässä tutkimuksessa korostui kuitenkin tavallisten kaupunkilaisten rooli il-
man saastumisen havainnoijina. Kaupunkilaiset tuottivat ja välittivät viranomaisille merkittä-
vää tietoa varsinkin etenkin aistein havaittavasta saastumisesta. Mustuneet paidankaulukset ja
tummunut lumihanki olivat jokamiehen havaittavissa, eikä siihen sen kummempaa asiantun-
tijuutta tarvittu.

Viranomaisten ja kaupunkilaisten vuorovaikutus oli Helsingissä tärkeä paikallisten pis-
telähteiden ilmansaasteiden käsittelyssä. Varsinkin päästöjä tarkkailevien terveystarkasta-
jien jalkautuminen kaupunkilaisten pariin selvittämään ongelmaa mahdollisti hyvin suoran
kommunikaation viranomaisten ja haitan kokijoiden välillä. Tämän edellytyksenä oli se, että
ilmansuojelu ei vielä ollut asettunut ”omalle paikalleen” kaupungin hallinnossa eikä ilma-
kysymys ollut vielä pelkistynyt tieteelliseen mittaamiseen perustuvaan valvontajärjestelmään.
Terveystarkastajien vuorovaikutus kaupunkilaisten kanssa korvautui vähitellen tietoverkkoja
pitkin kulkevaksi kasvottomaksi numerotiedoksi ilmansaasteista. Ilmakysymyksen käsittely
etääntyi kaupunkilaisten kokemuspiiristä sitä mukaan, kun se institutionalisoitui ja vakiin-
tui. Institutionalisoituneet rakenteet toivat ennustettavuutta ja selkeyttä ilmakysymyksen pai-
kalliseen hoitamiseen, mutta samalla ne vähensivät tavallisten kaupunkilaisten osallistumis-
mahdollisuuksia omaa elinympäristöään käsittelevään päätöksentekoprosessiin. Ilmansuojelu
etääntyi mitattaviksi raja-arvoiksi ja virastoissa määritellyiksi suosituksiksi. Kaupunkilaisten
mahdollisuudet osallistua suuren mittaluokan kaupunki-infrastruktuurin toimintojen ja niiden
päästöjen pohtimiseen olivat lähtökohtaisesti marginaaliset. Varsinkin keskitetyn energiantuo-
tannon tai jätehuollon suuret linjat valmisteltiin kaukana kaupunkilaisen arjesta.

Byrokratisoitunut käytäntö huipentui Kyläsaaren polttolaitoksesta käytyyn ilmansuo-
jelukiistaan. Siinä kaupunkilaisten mielipidettä vähäteltiin ja aktiivinen kansanliike pyrittiin
johdonmukaisesti syrjäyttämään päätöksentekoprosessista. Kyläsaaren kansanliike oli kansa-
laisyhteiskunnan yksittäinen voimannäyte ilmansuojelupolitiikassa. Kyläsaari-liikkeen me-

1  Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008-2016; YTV 2008.
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nestys ei kuitenkaan vielä luonut uutta osallistuvaa ympäristöpolitiikkaa, vaan laajapohjaiseen
ja eri osapuolien yhteistyötä korostavaan hallinnointiin (governance) pyrittiin vasta selväs-
ti myöhemmin. Virkamiesvetoinen, muodolliseen asiantuntijuuteen nojautuva ylhäältä-alas
suuntautuva ympäristöhallinto näyttää alkaneen osoittaa väistymisen merkkejä vasta 1990-
luvulta alkaen. Etenkin YK:n vuoden 1992 Rio de Janeiron ympäristökokouksen ja paikallis-
agenda 21-työskentelyn seurauksena osallistuva ja osallistava ympäristöhallinnointi on nähty
ainakin retoriikan tasolla menestyksellisen ympäristöpolitiikan yhtenä tavoitteena. Pyrkimys
on ollut uudestaan vahvistaa tavallisten ihmisten osallistumista oman lähiympäristönsä ympä-
ristön tilaan vaikuttavaan päätöksentekoon.2

Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen ympärillä käyty kiista on historiallisesti merkittävä
myös toisesta näkökulmasta. On perusteltua epäillä sen vaikuttaneen suomalaiseen jätteenpolt-
tokeskusteluun vielä vuosikymmeniä myöhemminkin. Kyläsaaren lisäksi Lahdessa toiminut
jätteenpolttolaitos suljettiin, jonka jälkeen ainoaksi varsinaiseksi jätteenpolttolaitokseksi Suo-
messa jäi Turun Orikedon laitos. Kyläsaaren tapahtumat ovat myös varjostaneet jätehuollon
eri vaihtoehdoista käytyä keskustelua, sillä yhdyskuntajätteen polttoa ei ole Suomessa tohdittu
ehdottaa jätehuoltoratkaisuksi ennen kuin 2000-luvulla, jolloin EU:n jätepuitedirektiivi uu-
distettiin. Se nosti jätteenpolton jälleen yhdeksi varteenotettavaksi jätehuollon vaihtoehdoksi.
Kyläsaaren poikkeuksellisen rankka ilmansuojelukiista laajoine seurauksineen on jäänyt häm-
mästyttävän vähälle huomiolle sekä aikalaiskeskustelussa että myöhemmin tutkimuksessa.
Kyläsaaren kamppailu on jäänyt selkeästi esimerkiksi samoihin aikoihin käydyn Koijärven
luonnonsuojelukamppailun varjoon.

Tutkimus myös vahvisti vallitsevaa näkemystä suomalaisen ympäristöpolitiikan vahvas-
ta normiohjautuvuudesta 1970-luvulta alkaen.3 Erityislainsäädännön viivästyminen nähtiin
ensisijaisena syynä ilmansuojelun hitaaseen kehittymiseen Suomessa ja usko normiohjauk-
sen voimaan ilmansaastumisen hallinnassa näkyi myös paikallistasolla. Vaivalloisen synny-
tysprosessin jälkeen vuonna 1982 voimaan tullut ilmansuojelulaki ei kuitenkaan ratkaissut
ilmansuojelun kaikkia ongelmia. Laki oli kompromissi, jossa painotettiin ilmansuojelun eri
osapuolien dialogia, jossain määrin lain terävyyden kustannuksella. Laki perustui toiminnan-
harjoittajien ilmoitusvelvollisuuteen, jonka viranomaiset tiettyjen ehtojen puitteissa hyväksyi-
vät. Se oli melko hampaaton luomaan edellytykset ilmansuojelullisesti haitallisen toiminnan
lopettamiselle. Toisaalta vuorovaikutteinen ja eri osapuolien dialoginen ja yhteistyötä painot-
tava lähestymistapa on mahdollistanut rakentavan ilmansuojelun, joka osaltaan on vaikuttanut
siihen, että Suomessa on vältytty – Kyläsaarta lukuun ottamatta – rankoilta yhteentörmäyksiltä
ilmansuojelun alueella.

2  Ks. esim. Häikiö 2007, 2148-2151.
3  Vrt. esim. Sairinen 2000, 115.
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Helsingin ilmansaasteongelmat jakautuivat maantieteellisesti hyvin epätasaisesti. Hyvin pai-
kallisia, pihapiirin savuongelmia esiintyi tasaisesti ympäri kaupunkia, mutta alueellisesti tar-
kasteltuna saastuttavat toiminnot olivat keskittyneet tiettyihin kaupunginosiin. Jo 1800-luvun
puolella käynnistyi kehitys, jonka seurauksena kantakaupungin koillisosat, sosio-ekonomises-
ti huono-osaisen väestön kansoittamat kaupunginosat kärsivät huomattavasta ilmansaastumi-
sesta ja ala-arvoisesta ympäristöstä. Ympäristöoikeudenmukaisuuden teemat nousivat koros-
tetusti esiin 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa, kun kaupungin jätehuollon suuria linjauksia
muotoiltiin. Yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen viime vuosikymmenten aikana
vahvasti noussut ympäristöoikeudenmukaisuuden teema onkin epäilemättä tärkeä näkökulma
tulevissa tutkimushankkeissa. Myös historiallisen lähestymistavan tärkeyttä ympäristöoikeu-
denmukaisuuden tutkimuksessa on korostettu useissa yhteyksissä.4

Tutkimusprosessi nosti esiin myös muita kiinnostavia, toistaiseksi puutteellisesti tutkittu-
ja jatkotutkimusaiheita.5 Eräs tässä tutkimuksessa hyvin vähälle huomiolla jäävä teema on ollut
tieliikenteen lyijykysymys. Huoli bensiinin lisäaineena käytetyn lyijyn leviämisestä pakokaa-
sujen kautta ilmaan tuli laajempaan julkisuuteen 1960-luvun lopun lehtikirjoittelun seurauk-
sena, mutta varsinaisesti lyijykysymys nousi kuumaksi aiheeksi 1970-luvun jälkipuoliskolla.
Tieliikenteen lyijypäästöt olivat valtakunnallinen ja kansainvälinenkin kysymys. Helsingissä
lyijykeskustelu keskittyi viljelykasvien terveysriskeihin sekä vilkasliikenteisten teiden lähellä
sijaitsevissa leikkipuistoissa telmivien lasten lyijyaltistukseen. Helsingissä tehtiin myös omia
selvityksiä lyijypitoisuuksista.6 Bensiinin lyijypäästöt olisivat hedelmällinen aihe tapaustut-
kimukselle, jonka kautta voitaisiin tarkastella ensinnäkin kansainvälisten ympäristökeskus-
telujen ja -normien leviämistä Suomeen ja toisaalta erittäin voimakkaan ja vaikutusvaltaisen
öljyteollisuuden ja terveys- ja ympäristöriskien jännitteistä suhdetta.

Koska tutkimus rajattiin koskemaan vain Helsinkiä ja ilmansuojelulain voimaantuloa
edeltävää aikaa, on jatkotutkimuksessa tarpeellista paneutua laajemmin kysymyksiin suoma-
laisen ilmansuojelun erityispiirteisiin. Tällä tarkoitan tarkasteluajanjakson ulottamista pidem-
mälle, sekä menneisyyteen että lähemmäksi nykypäivää. Varhaisen teollistumisen ajan suo-
malaisesta ilmansaastumisesta on olemassa vain vähän tutkimusta ja sotienvälisen aikakauden

4  Ympäristöoikeudenmukaisuus on alun perin Yhdysvalloissa 1980-luvulla käynnistynyt yhteiskunnallinen liike
(Environmental justice movement), joka keskittyi siihen epäkohtaan, että ympäristölle ja ihmisten terveydelle
haitallisia tehtaita ja toimintoja esiintyi suhteettoman paljon etenkin vähemmistöjen ja huono-osaisten asuttamilla
alueilla. Sittemmin liike on poikinut tutkimussuuntauksen, joka on perehtynyt näihin, ja muihin ympäristönkäytön
eettisiin kysymyksiin. Ympäristöhistoria ja ympäristöoikeudenmukaisuus liittyvät olennaisesti toisiinsa ja niitä
yhdistävää tarkastelua on kannatettu useissa kirjoituksissa. Ks. esim. Szasz & Meuser 1997; Krieg 2005; Mosley
2006.
5  Lisätutkimuksen tarvetta ovat painottaneet ainakin Lahtinen 2005, 79; Kruut 1998b, 40.
6  Thl/Vaj 14.12.1977, 2544§, liitteet 1-3; Thl/Vaj 10.7.1978, 391§, liitteet 1-3; Thl/vaj 15.1.1980, 61§, liite 11.
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ympäristöhistoriasta on esitetty ristiriitaisia näkemyksiä.7 Ilmansuojelulain myötä lopullisesti
vakiintuneen ilmansuojelun kansainvälistyminen ja esimerkiksi EU-jäsenyyden siihen tuo-
mat muutokset ovat kiinnostava jatkotutkimuksen aihe. Samoin ympäristöhistorioitsijoiden
vaatima kansainvälinen, vertaileva tutkimus olisi paikallaan sen jälkeen, kun maakohtaista
tutkimustietoa on nykyistä enemmän saatavilla. Dieter Schott on huomauttanut, että urbaanin
ympäristöhistorian tutkimus on saavuttamassa vaihetta, jossa varhain teollistuneiden maiden
(Iso-Britannia, Saksa, Yhdysvallat) keskeinen ”klassisen aikakauden” saastumishistoria 1800-
luvulta 1900-luvun alkuun alkaa olla melko laajasti katettu, eikä olennaisesti uutta tietoa ole
enää odotettavissa. Tutkimuksellisen painopisteen on Schottin mukaan aika siirtyä myöhäi-
sempiin vuosikymmeniin ja muiden, kuin vanhojen teollisuusmaiden ympäristöongelmien ja
–suojelun historiaan.8 Tutkimuskentällä on tilaus laajentaa perspektiiviä Suomen kaltaisten,
myöhään ja nopeasti teollistuneiden maiden ympäristöhistorian kehitykseen ja erityisesti kai-
vataan vertailevaa tutkimusta näiden maiden välillä.

Ilmansuojelu kokonaisuudessaan on ollut pitkään suomalaisen ympäristöhistorian margi-
naalissa. Luonnonsuojelukysymykset ja vesien saastuminen ovat olleet paljon näyttävämmin
esillä suomalaisessa ympäristökeskustelussa. Tämä on hämmästyttävää siihen nähden, miten
olennaisesti ilmansaastuminen on kuitenkin ollut osa ainakin helsinkiläistä ja todennäköisesti
muidenkin suurimpien kaupunkien arkea. Olipa kyse kuivuvien pyykkien likaantumisesta, no-
kisateesta tai hiilipölystä auton konepellillä tai lähipuistojen mäntyjen näivettymisestä, ilman-
saastuminen oli läsnä satojen tuhansien kaupunkilaisten jokapäiväisessä elämässä. Toisaalla
savuja siedettiin, koska ne olivat suurkaupunkilaisuuden ja modernin elämän merkki, toisaalla
käryt tuomittiin, koska ne aiheuttivat ärtymystä ja mahdollisia terveysvaikutuksia. Ilmaa ym-
pärillään ei ole voinut valita, minkä takia ilmansuojelu kasvoi sotienjälkeisessä Helsingissä
välttämättömäksi yhteiskunnalliseksi tehtäväksi.

Ilmakysymyksen marginaalinen asema suomalaisessa ympäristökeskustelussa asetti
tutkimukselle kahdenlaisia haasteita. Ensinnäkin koko ilmansuojeluproblematiikka näyttäy-
tyi sirpalemaisena, yksittäisten ongelmien jatkumona ja institutionalisoiduttuaan osaksi ym-
päristöhallinnon kenttää ilmansuojelu on pyörinyt vakiintuneiden käytänteiden ympärillä.
Sirpalemaisten tapausten jäljiltä on jäänyt sirpalemaista lähdeaineistoa, jonka kokoamisessa
väistämättä myös sattumalla on ollut osuutensa. Systemaattisen aineistoryhmien läpikäymisen
avulla pyrittiin seulomaan mahdollisimman tarkasti Helsingin ilmakysymyksen kannalta olen-
naiset tapahtumat, mutta täyttä varmuutta tästä ei ole. Suuret linjaukset vaikuttavat luotetta-
vasti tulleen mukaan tarkasteluun, mutta arkistot saattavat kätkeä erilaisia kiinnostavia tietoja,
jotka olisivat vaikuttaneet tutkimuksen päätelmiin ainakin yksityiskohtien osalta.

7  Vrt. 2.1.
8  Schott 2008, 215-217.
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Toinen tutkimuksellinen haaste on ollut ilmakysymyksen painoarvon suhteuttaminen
muuhun ympäristökeskusteluun tai laajemmin yhteiskunnalliseen kontekstiinsa. Tutkimukses-
sa kootaan ja tiivistetään yhden urbaanin elämän osasen, ilmansaastumisen ja ilmansuojelun,
tapahtumat ja kehitys. Samalla saattaa historiallinen kokonaiskuva kuitenkin vääristyä, sil-
lä tutkimuksen näkökulma korostaa tutkittua aihetta enemmän kuin mitä aikansa todellisuus.
Miten nostaa tutkimuksen keskeiseksi aiheeksi marginaalinen ilmiö ilman, että sen painoarvo
vaikuttaa kasvavan suhteettoman suureksi? Tutkimusraportissa on pyritty muistuttamaan luki-
jaa siitä, että ilmakysymys oli vain yksi aihe muiden ympäristöongelmien joukossa ja ympä-
ristökysymykset vain osa muiden yhteiskunnallisten kysymysten kentässä. Sotienjälkeisessä
Helsingissä esimerkiksi sosiaaliset kysymykset ovat kautta vuosikymmenten olleet erittäin
hallitsevia poliittisen debatin ja julkisen keskustelun aiheita.

Historiatieteen ulkopuolelta ympäristöhistoriaan sukeltaneena tutkijana historiallisten
ja muiden yhteiskuntatieteellisten menetelmien ja tutkimusperinteiden kohtaaminen on ollut
haastava tehtävä. Esimerkiksi yhteiskuntatieteiden tavoittelema yleistäminen ja toisaalta his-
toriatieteiden sensitiivisyys historiallisille yksityiskohdille luo kiinnostavan jännitteen ympä-
ristöhistoriallisen tutkimuksen toteuttamiselle. Tutkimus on ollut tasapainoilua eri perinteiden
välimaastossa. Tavoitteena oli lopulta kertoa jotain yleistä ilmansuojelusta osana suomalaista
ja helsinkiläistä yhteiskuntaa unohtamatta niitä ainutkertaisia ja paikallisia yksityiskohtia, joi-
den kautta ilmansuojelun historia avautuu lukijalle. Kyse on samanaikaisesti Helsingin ilman-
saasteiden paikallishistoriasta ja ilmansuojelupolitiikan eri ulottuvuuksien ja institutionalisoi-
tumisprosessin kuvauksesta.
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LYHENTEET

HKA Helsingin kaupunginarkisto
HKM Helsingin kaupunginmuseo
HKPA Helsingin kaupungin painetut asiakirjat
HYN Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluneuvottelukunta
HYT Helsingin kaupungin ympäristönsuojelutoimikunta

IL Ilmatieteen laitos
ILME (Helsingin kaupungin) Ilma- ja melutoimikunta
ISMET (Valtion) Ilmansuojelun ja meluntorjunnan neuvottelukunta
ISY Ilmansuojeluyhdistys
ITA Ilmantarkkailun työjaos (HYT:n / HYN:n alainen jaos)

KA Kansallisarkisto
kesk Keskustapuolue
KHK Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
Khs Helsingin kaupunginhallitus
Khyg Kaupunginhygieenikko
Klk Kiinteistölautakunta
KM Komiteamietintö
kok Kokoomus
Kptk Keskustelupöytäkirja
krist Kristillinen puolue
KSV Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kvsto Helsingin kaupunginvaltuusto

lib Liberaalinen puolue

mtö mietintö

Ppo Puhtaanapito-osasto
Ptk  Pöytäkirja

r Ruotsalainen kansanpuolue
RIY Raittiin ilman ystävät

sd Sosiaalidemokraattinen puolue
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Shl Sähkölaitos
Shl A Sähkölaitoksen arkisto
skdl Suomen kansan demokraattinen liitto

Thl Terveyslautakunta / terveydenhoitolautakunta
Thl/Vaj Terveydenhoitolautakunnan valvontajaosto
Teolk Teollisuuslaitosten lautakunta
Tervv Helsingin kaupungin terveysvirasto
TTL Työterveyslaitos

VA Valtioneuvoston arkisto
Vt Kaupunginvaltuutettu
VTT Valtion teknillinen tutkimuslaitos

Ytlk  Yleisten töiden lautakunta
YTN  Pääkaupunkiseudun yhteistyöneuvottelukunta
YTV  Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Lehdet

FK Finsk Kommunaltidskrift
Hbl Hufvudstadsbladet
HS Helsingin Sanomat
He-Le Helsinki-Lehti
HYL Helsingin ympäristölehti
H-V Hermanni-Vallila
IS  Ilta-Sanomat
IU Ilmansuojelu-Uutiset (Ilmansuojeluyhdistyksen jäsenlehti)
KU Kansan Uutiset
LS Liitosalueen Sanomat
NP Nya Pressen
PS Päivän Sanomat
SS Suomen Sosiaalidemokraatti
TA Teknillinen Aikakauskirja
US Uusi Suomi
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Liite 1

Helsingin teollisuudesta tehdyt savuvalitukset

Teollisuuden tai yritysten aiheuttamat savuhaitat Helsingissä 1945–1975.
Taulukko ei sisällä esim. roskanpolttouuneista tai lämpölaitoksista /voimalaitoksista tehtyjä
valituksia.
Lähteet: Helsingin terveydenhoitolautakunta, sanomalehdet.

Saastuttava yritys Sijainti / kaupunginosa Haitan kuvaus
1945-
1950

Sokeain Jouhijalostamo Pengerkatu Löyhkä
Leipomo Käpylä, Taivaskalliontie Savu
Korkkieristys Oy Itälahdenkatu 21,

Lauttasaari
Pahanhajuinen savu

Helsingin Höyryleipomo Ludviginkatu, Erottaja Savuhaitta
Tekohartsitehdas Mäkelänkatu 50 Savu
Mäkelänkadun tehdasalue Savu, haju

1951-
1955

Kaseteollisuus Oy:n liimatehdas Pukinmäki, Urheilutie 4 Haju, savu

Rauta- ja metallivalimo Suomi Elimäentie 4 Savu, metallipöly
Teknos-Tehtaat Oy Pitäjänmäki Pahanhajuinen kaasu

Harakan Konepaja
Albertinkatu 30,
Punavuori

Noki ja savu

Sinebrychof  n tehdas Punavuori, Bulevardi Savu
Kiinteistönomistajien Desinfek-
tiokeskus Oy

Kangaspellontie Haju, myrkyllinen
kaasu

Leipomo Eerikinkatu 20 Savukiusa
1956-
1960

Kauppahallin keskuslämmitys Keskusta Savuhaitta, näkyvä
nokeaminen

Kattohuopatehdas Herttoniemi Savu
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Meilahden sairaalat,
Naistenklinikka

Meilahti Savu

Suomen Tupakkatehdas Ruoholahti Savu
Valtatie Oy:n kivijauhotehdas Malmi-Tapanila Pöly ja muu lika
Fennian Tupakkatehdas Ruoholahti Savu
Uuden Suomen kirjapaino Ruoholahdenkatu 21 Savu
Uusi Pesula Kajaaninkatu 2 Savu
Hakurin tehdas Vaasankatu 18 Savu

Marian sairaala Töölö Savu
Valio Ruoholahti Savu
Paulig kahvipaahtimo Katajanokka Haju, tuhka ja noki
Oka Katajanokka Savu
Kesko Katajanokka Savu
Suomen Painoväri Oy Haaga Hajukiusa, myrkyl-

linen savu
Leipomo ja ruokabaari Kamppi Käry
Hopeavalajan työtila Laivurinkatu Käry ja haju
Korjaamo 5,
puolustusministeriö

Pohjoisranta 22 Savu ja noki

Kahvibaari Rokka Helsinginkatu 25, Alppila Käry- ja hajukiusa

Satama + kivimurskaamo Hakaniemi Pöly
Hietalahden telakka Hietalahti Pöly
Pasilan Konepaja Pasila Pöly
Yleinen sauna Lönnrotinkatu 38 Savuhaitta
Oy Valtatie Malmi Savukiusa
Paraisten Kalkki Oy Sörnäinen Pöly
Asfalttiliikkeet Pasila Pöly ja savu

1961-
1965

Kaapelitehdas Ruoholahti Kaasuhöyryt
Asfaltor Oy Malmi Savukiusa ja pöly
Töölön sairaala Töölö Savu
Mannalan leipomo Kallio, Kolmas linja 21 Savu ja nokihaitta
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Insinööritsto Katutekniik-
ka Oy, Tmi A ja M. Lammi,
bituminkeitto

Kaarela Savu, noki, rikkikaasu

Ei tiedossa Etu-Töölö Lysolin katku
Töölön Yhteiskoulu Töölö Savu
Sementtitehdas Sörnäinen Pöly
Meilahden sairaalakompleksi Meilahti/Taka-Töölö Savu ja noki
Kalkkivuori Oy Maalaiskunta Pöly

1966-
1970

Sauna-Vellamo Kruununhaka Savu
Helsingin Kaukokiito Oy Paciuksenkatu, Meilahti Liikenteen pakokaasu
Hellmanin Konepaja Stenbäckinkatu, Töölö Käry ja savu
Tankkihuolto ja Loka Oy Kyläsaaren ranta Jäteöljyn poltto, savu
Ekbergin leipomo Bulevardi/Fredrikinkatu Savu ja noki
Suomi-Sauna Malminkatu, Kamppi Savukiusa
Temppeliaukion kalliosuoja Etu-Töölö Savu ja noki,

kärykiusa
SOK:n tehdas Sturenkatu/Aleksis Kiven-

katu, Alppila
Noki

Wärtsilä, Arabian posliinitehdasArabia Nokihaitta
Metallitehdas Metallitalo, Hakaniemi,

Pitkänsillanranta
Nokinen savu

Yleinen sauna Aleksis Kiven katu Savu
Yleinen sauna Kulmavuorenkatu Savu
TKK:n höyrylaboratorio Eerikinkatu 36 Savu
Myllypuron kivimurskaamo Myllypuro Pöly

1971-
1975

Lohjan Kalkkitehdas Oy Pasila Pöly
Tmi Kadmium- ja
Sinkkipäällyste

Perustie, Munkkiniemi Haju
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Linja-autoyhtiöt, Sirolan
liikenne, Suomen Turisti-
auto, Helsinki-Maaseutu Oy,
bussivarikko

Pakila, Muurimestaritie/Ja-
kokunnantie

Pakokaasut

Oy Elektro-armatur Ab
pintakäsittelylaitos

Poistokaasut

Keskuspesula Savuhaitat
Kivimurskaamo Vuosaari Pöly
Mahogany Oy Lauttasaari Haju
Hakaniemen Romu Oy Kyläsaari Haju
T:mi Rilke, kivimurskaamo Pasila Pöly
Yleinen sauna Kristianinkatu,

Kruununhaka
Savu

Valtion seerumilaitos (myöh.
Kansanterveyslaboratorio ja
Kansanterveyslaitos)

Ruskeasuo Savu ja paha haju

Elanto Hämeentie, Kallio Savu ja saaste
Kulutusosuuskuntien
keskusliitto

Hakaniemi/Sörnäinen
/Kallio

Ilman saastutus

Osuustukkukauppa Hakaniemi/Sörnäinen
/Kallio

Ilman saastutus

Keskusvalimo Oy Teollisuuskatu, Vallila Noki, saastuminen
Öljypuristamo Oy, Paasivaaran
Margariinitehdas

Herttoniemen
teollisuusalue

Haju

Yleinen sauna Kolmas linja 20 Savu
Yleinen Sauna Aleksis Kivenkatu 26 Savu
Yleinen Sauna Pietarinkatu 14 Savu
Yleinen pesula Porthaninkatu, Kallio Savu
Sinebrychof  n tehdas Bulevardi Savu
Leipomo Kankurinkatu 6 Savu
Kaapelitehdas Ruoholahti Savu
Värtsilän telakka Ruoholahti, Hietalahti Savu
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English summary

The smoke and fumes of the city
Air protection in Helsinki from 1945 to 1982

This dissertation examines air pollution and air protection in post-war Helsinki. The period
studied ends in 1982 when the Air Protection Act entered into force, thus institutionalising air
protection in Finland as a socially governed environmental matter. The dissertation is based on
the research traditions of environmental politics and urban environmental history.

The development of air protection is approached from the perspectives of politicisation and
institutionalisation. The dissertation also investigates how air pollution grew into a social issue
and presents various discursive ways of analysing air pollution and protection. The primary
research material consists of municipal documents and newspapers, while supplementary ma-
terial includes journal articles and interviews. The event history of air protection is described
through an analysis of the material, including source criticism. The social ways of dealing
with air pollution and the emergence of air protection are analysed in the light of case-speci  c
air quality disputes from both factual and discursive perspectives. This approach enables the
contextualisation of the development of air protection as part of the local history of post-war
Helsinki.

The dissertation presents the major sources of air pollution in Helsinki and describes the de-
terioration of air quality in a society which emphasised the primacy of economic prosperity.
The air issue emerged during the 1950s in neighbourhood disputes and was exacerbated into
a larger problem in the late 1960s. Concurrent to the formation of the  eld of environmental
protection in Finland, an air protection organisation was established in the 1970s in Helsinki.
As a result, air protection became a regular part of municipal government. Air protection in
Helsinki developed from small-scale policies focused on individual cases into a large, institu-
tionalised air protection system managed by experts. The dissertation research material gave
rise to the following major research themes: the economic dimension of the air issue, the role
of science in the formation of the environmental problem, and the establishment of norms for
acceptable air quality and reasonable limits to air pollution in the urban environment. The pa-
per also discusses the inequitable distribution of the negative effects of air pollution between
the residents of different districts. The dissertation concludes that air protection in Helsinki
became a local success story although it was long marred by inef  ciency and partial failure.
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