
Kuva: Discover Muonio / 

Chris Alfthan

TIETOPAKETTI 2



Puhtaan ilman pääainesosat ovat typpi (78 %), happi (21 %) ja vaihteleva määrä vesihöyryä. Puhtaassakin ilmassa on lisäksi 

erilaisia hiukkasia ja hivenkaasuja (< 1 %). Hivenkaasuja on tuhansia, tunnetuin ehkä hiilidioksidi CO2 (nykyisin 0.04%). Puhtaan ilman 

hivenkaasuja ovat myös niin sanotut haihtuvat hiilivedyt (VOC), jotka saavat aikaan mm. metsän ja kukkien tuoksun, kosteikkojen 

mikrobitoiminnasta syntyvä metaani CH4  ja maatumisessa syntyvä ammoniakki (NH3) ja muut typpiyhdisteet (esim. NOx). Mutta puhtaaseen 

ilmaan on laskettava myös aavikkojen pölyt ja valtameristä ilmaan pärskyvä merisuola, kuten myös luontaisten metsäpalojen ja tulivuorten 

aiheuttamat moninaiset kaasumaiset ja hiukkaspäästöt. Ilmakehässä nämä aineet osallistuvat Maan ilmastojärjestelmän  

(ilmakehä/valtameret/maa/biosfääri) biogeokemiallisen kiertoon, ja tuloksena on luonnontilainen ”puhdas” ilma.  



Luonnontilaista ”puhtaan” ilman”  tasapainoa järkyttää kuitenkin ihmisen 

toiminnasta peräisin olevat päästöt. Saastumisesta puhutaan kun ilmassa on 

epätavallinen suuri määrä kemiallisia ainesosia, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa 

eläville organismeille. 

Monet näistä ”saasteista” löytyvät siis myös puhtaasta ilmasta hivenkaasuina tai 

hiukkasina, mutta niistä tulee saasteita, jos niitä esiintyy haitallisen paljon.  Eniten 

globaalin ilmastojärjestelmän herkkää tasapainoa järkyttää  fossiilisten 

polttoaineiden tuotanto, kuljetus ja käyttö energiantuotantoon. 

Ilmakehään joutuessaan saasteet reagoivat ilmastojärjestelmän muiden osien kanssa, 

muuntuvat toisiksi kemiallisiksi yhdisteiksi  ja/tai muuttavat olomuotoa (esim kaasusta 

hiukkasiksi), laimenevat kulkeutuessaan ilmavirtojen mukana ja laskeutuvat  maahan, 

meriin, kasvillisuuteen tai tulevat muuten eliöstön käyttämäksi. Saasteen ”elinikä” 

ilmakehässä riippuu sen kemiallis-fysikaalista ominaisuuksista (esim. reaktiivisuus, 

liukoisuus, haihtuvuus, hiukkaskoko jne.) ja voi olla minuuteista tunteihin tai päivistä 

viikkoihin. Lyhytikäisten saasteiden pitoisuudet ovat korkeimmat lähellä voimakasta 

päästölähdettä, kun taas pitkäiset (kuukausia,  vuosia)  saasteet kertyvät ilmaan ja 

pitoisuudet lähes tasoittuvat sekoittumisen vuoksi esim. koko pallonpuoliskolle. 



Pallas-Yllästunturin kansallispuiston alueen ilmanlaadun kannalta on 

keskeistä sen sijainti kaukana merkittävistä ihmistoiminnan päästölähteistä.  

Myöskään voimakkaita luontoperäisiä päästöjä (esim. metsäpalot, vulkaaninen toiminta, aavikot) ei lähimailla ole.  Niinpä 

puiston ilmanlaatua määrittää alueelle satojen, jopa tuhansien kilometrien päästä ajoittain kaukokulkeutuvat saasteet. 



Pallas-Yllästunturin alueella voi olla kuitenkin myös paikallisia ilmansaasteiden 

lähteitä.  Esim.  mökkikylissä saatetaan polttaa puuta taitamattomasti tai jopa roskia. Jo 

yksikin savuttava  piippu voi aiheuttaa lähitaloissa vakavaa savuhaittaa. Teiden varsilla 

tai parkkipaikoilla voi olla pakokaasua tai vaikkapa katupölyä. Päästön suuruus ja 

vaikutus paikalliseen  ilmanlaatuun tietysti riippuu kävijä/käyttömäärästä. Pallaksen

supersaitilla ei havaita tuoretta pakokaasua tai katupölyä.  Mustaa hiiltä havaitaan, mutta 

se on kytköksissä kaukokulkeutumaan. 

Tavoiteltaessa kävijä/käyttömäärien kasvua on ihmisten liikkumiseen ja 

asumiseen liittyvillä ratkaisuilla vaikutusta ilmanlaatuun, jonka vuoksi 

kestävä kehittäminen olisi otettava vakavasti huomioon.



Hyödyllisiä linkkejä

• Opas puunpolttoon

• SYKE:n päästökartat sekä taulukot kunnittain

• THL:n Pienhiukkasten terveysvaikutukset

• Pallas supersiten toiminnasta

• Ilmatieteen laitoksen SILAM-leviämismallin

avulla voit seurata 

kaukokulkeutumisepisodeja globaalilla 

tasolla ja katsoa ennusteita.

*AQI muodostuu PM10, PM2.5, NO2, SO2 ja O3

https://niini.fi/wp-content/uploads/2021/02/HSY141_Opas_puunpolttoon.pdf
https://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=18c966dd0e1c4456acc4f0753974b76f
https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ilmansaasteet/pienhiukkasten-vaikutusmekanismit
https://en.ilmatieteenlaitos.fi/pallas-atmosphere-ecosystem-supersite
http://silam.fmi.fi/aqforecast.html
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